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 نویسنده ي قدمهم

 

ند                           ـــم کار ارزش مت و ابت قا يبا ه ناب آ ـــم قره داغ يکه  ج کاران  یقاس و هم

ـــیارجمندش اند ـــو يکرده اند ، و دروازه ا یاتیو عمل دهیش ـــر افکار و آثار   برو يآزاد يبس  يو نش

شوده اند ، نو شمندانیو اند سندگانینو شور گ سور و   یسندگانیک سان که بنا به علل مختلف از جمله 

اثر  نی، اول ستندیبودن قادر به نشر آثار خود ن یو ناش هیاول هینشر و نداشتن سرما تبا صنع ییعدم آشنا

شارات  " یپناهندگ "تحت عنوان  يا شنامهیمابنده که ن سط انت ست  تو شد و   "بوف  يآوا "ا شر  منت

ـــمن تقد ـــنج يکرد که با گامها تیرا در من تقو دیو ام هیروح نیا يبه عالقمندان بگونه ا میض  دهیس

ــا يتر ــر س ــدد نش ــ بیقر نکیآثار خود که ا ریدر ص ــت  یجلد آماده و برخ یس آثار ناتمام و در دس

 ریتصور و تصو يمحمود رضا خاور يچون آقا یشخص یپناهندگ شنامهی. در نما  میاست بر آ فیتال

(  ییاروپا يبکشور یقصد پناهندگ رانیاز اموال مردم ا یشده است که با غارت و چپاول ارقام هنگفت

 يدارا يمربوط به امور پناهندگان در هر کشـــور يکشـــور دانمارك ) دارد . اداره ها  شـــنامهیدر نما

ضوابط نیقوان ستند که ظاهراً پناهندگان یو  شند  ازمندیکه به کار و هنر و دانش آنها ن رندیپذیرا م یه با

ــرما يدارا کهیثروتمندان و افراد ي،اما در عمل برا ــند ح یقابل توجه هیس ــابباش و  کنندیباز م ژهیو یس

خود به  یو معرف هیاول ییهنگام بازجو شـــنامهیاول نما تیدوگانه با پناهندگان دارند . شـــخصـــ يرفتار

سالها شمردن هنر خود  در  شته م يبر شان م پردازدیگذ ص دهدیو ن شخا قماش چگونه به  نیاز ا یکه ا

که  ییو گفتگوها ییضمن بازجو و؟ ا ستیچ شانیکرده اند و هنر اصل دایپ یهنگفت دسترس يثروتها

خود  یو زندگ يدارند به گذشـته کار یاهگینقش و جا شـنامهیدر نما کیکه هر  یبا اشـخاص مختلف

و  مانســوزیو فقر ا یچارگیکه علل ب فهمدیم حاًی، تلو نندهیدر صــورت اجرا ب ای، خواننده  کندیرجوع م

تانده و صـــد درب را به  قرخط ف ریرا که به ز یرانیا ونیلیکه دهها م يتقوا گداز  گید کیفروغل
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ـــت چ ـــتیمحتاج کرده اس ـــت ؟ خواننده و ب س ـــاء ثروتها فهمندیم نندهیو از کجاس  ینجوم يکه منش

آنان در اقتصاد و  رانگریدر کشور ما به اختالسگر مشهور شده اند از کجاست و آثار اعمال و کهیافراد

شدن پول مل یب مردم  یاجتماع اتیشدن اخالق دهیابتذلل کش بهو  ینیاعتقادات د  بیو تخر  یارزش 

   ؟ ستیخرافات و....... در ارکان اجتماع چ جیو ترو  رانیا

سگزار ضمن بدون  یکه در گمنام شانیو همکاران زحمتکش ا »بوف  يآوا«ارجمند  ریاز مد يسپا

سود  سب  ستاورد ایک س يماد يد سطح دانش عموم یفرهنگ يارتقا ریدر م   هنانیهم م یو باال بردن 

و  جیکه در کار ترو ییگروهها ریو سا "بوف  يآوا يانجمن گفتگو "محترم  ي، اعضا کنندیتالش م

   . کنمیدعوت م یپناهندگ شنامهیکتاب هستند  را به خواندن  نما ضهعر

  

 . نیالد نیپاشا ز یعل
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  اول پرده

  

  

ــ اداره  قاتیتحق رهیاز دا يادار یمتر که اتاق 3/5×2/5کوچک حدود  یقاتا حنهصـ

شاه یابیمهاجرت و ارز شور پاد شان م  یپناهندگان به ک ست را ن  يکه رو يادار زی، مدهدیدانمارك ا

و کارد پاکت بازکن و زونکن و منگنه  ریو لوازم تحر نتریو پر وتریآن پرچم کوچک دانمارك، کامپ

ادارات  یمعمول بیبه ترت يدستگاه ضبط صوت کوچک ادار کید و استامپ با ته گر نسوز یو قوط

بر  زیپشت م دینمایساله م20و  یجوانتر از سن اصل اریساله که بس 35در اصل  ییآن قرار دارد.آقا يرو

سته، او ه یصندل يرو ش شت و ورز یکلین شمان آب دهیدر ستر کینزد یو چ دارد کت او به  يبه خاک

روشنتر از رنگ  يقدر یبا کراوات دهیو اتوکش يخاکستر یراهنیو  پ زانیرش آوپشت س یچوب رخت

ش راهنشیپ ست دهیپو ست یرنگ ییطال یساعت مچ، ا شده ا سته  ست چپش ب او بدون ، هم به مچ د

تنک و کم پشــت شــده  يبور جلو ســرش قدر ياصــالح کرده و با آنکه موها یو بخوب لیو ســب شیر

صور رابلند و آن شیموها یول سبب ست یت دم ا سته ا سرش ب شت  سون مولر   ياو آقا، در پ هانس پتر

. دانمارك است یدولت پادشاه گانهیو اتباع ب نیمهاجر یابیو ارز رشیپذ قاتیکارمند ارشد اداره تحق

بر آمده و کت  یمتوسط و چاق با شکم يساله با قد 65نسبتا مسن حدود  ،یرانیا ییهم آقا شیروبرو

ـــلوار ـــتهمغز يو ش ـــتر يبا خالها يا پس ـــیدوخت انگل کیدرجه ، يخاکس همرنگ و  یراهنیبا پ  یس
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 راهنشیو واکس خورده که با رنگ   جورابش همه با رنگ کت و شلوار و پ زیتم ییکایآمر يکفشها

 لیو ســب شیر ياو دارا. باز اســت راهنشیدکمه  اول پ . اســت دهیســت شــده اند،بدون کراوات  پوشــ

را  یفرض یمحسوس بوده و  مثلث یدر سه نقطه  بخوب شیشانیمهر پ نهیه پک ستیاهنسبتا کوت یجوگندم

ست شیشانیبر پ سم کرده  ا سم او  ، ر س یمحمد تق« ا ست» مجد  یمدر  یراحت یصندل ياو بر رو. ا

 ينگران اســت با لبخند یو کارمند نشــســته اســت  و ضــمن آنکه کم زیارباب رجوع در ســمت چپ م

   .کندیاه منگ رمندبه کا فیو  خف یتصنع

  

مجد  یســپس رو به مدرســ، زندیرا با هم م  یمیمخصــوص ضــبط صــوت نســبتا قد يدکمه ها کارمند

  : پرسدیم یکیتاج یکرده و با لهجه فارس

  هست؟ یشما چ ینام: کارمند

   .مجد یمدرس یمحمد تق: مجد

  ؟ هست یآمد و در خواست چ ياز چه کشور: کارمند

   .دارم یپناهندگ يدانمارك تقاضا یو از کشور پادشاه میرانیمن ا_

  ؟ سر استقالل مشکل داشت ایتانیهست، با بر یهست، جنوب یکه شمال ران؟همانیا _

که  زبان   یبدان دیبا ،یدانیم ی! شــما که زبان فارســ رانینه، ا  رلندی،اییفرمایرا م رلندیا ، نه قربان: مجد

  ! ستمین يرلندیا ، میرانیمن ا، است یفارس انیرانیا

به صــورت داوطلب در  کســالیمن کمتر از  ، کرد یافســر فرودگاه در خواســت مترجم پارســ: کارمند

اندك دانستم، من بودم  یمن پارس ، خدمت کرده بود کستانیدر تاج 1996سازمان ملل در سال  يروین

   .کجا بود رانیندانستم ا کیپرونده مقدمات مناسب بودم، من ن يدر دسترس، برا
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  ! ینیفارس ! امام خم جیخل ! رانی:امجد

و ادامه  شودیم رهیمجد خ یو با دقت بصورت مدرس کندیم ی( مکث. رانی، اای، پرشی، اوکی:اوککارمند

  ؟ ) چرا خواست به کشور ما پناهنده شد دهدیم

ـــتش ا: مجد ـــتین یزندگ يجا رانیراس ـــادره کنن، م خوانی، جانم در خطره مس  خوانیاموال منو مص

هامو بگ بدزدن و خودمو زندان رن،یپول ناه یحت ، کنن یاموالمو  عدامم کنن ! من گ نه ا ، ندارم یممک

 هنگه دارن تا به هرچ يدر ســلول انفراد  نقدریمنو ا یدادرســ يبه جا خوانیم ، مرتکب نشــدم یجرم

 لهیپ یبه کســ یکشــور من وقت ییدســتگاه قضــا ، کرده وناکرده اعتراف کنم و همونها رو پرونده کنن

ـــه و چه بچ، بکنه ـــان از عالم و آدم دزدترن کنهیمحکومش م گناهیه گناهکار باش اونوقت   ، ! خودش

   .رنیاموال منو بگ خوانیم

  ؟ چه کار دانست کرد ؟ شما به چه کار آشنا بود، چه شغل داشت: کارمند

س ؟ من: مجد ستمدارمیمن  ص کی ، ، کارخانه دارم،  تاجرما  ری، من معاون وزمیو مذهب یعلم تیشخ

خارج نهیدر زم ، مختلف ! يبودم، آنهم وزرا جارت  ـــ دیو خر یت و  ییایمیو فروش دارو و کود ش

سباب باز ریو کره و پن ياژیآل يفوالدها سنگ توالت و ا شکر و  یو لوازم خانگ يو  و واردات قند و 

شت یشیو لوازم آرا ریز باسل روش و ف دیو فروش امالك و طال و جواهرآالت و خر دیو خر یو بهدا

   .کردمیمشاغل فعال بودم و تجارت م ریارز و بازار بورس و سا

  ؟ شغل ها داشت نیا رخانهیوز ایها شغل داشت  نیچند؟ دمیدرست شن_

  مداح ، کردمیهم م يگرید يالبته کارها کردمیکارها را م نیا یینه قربان وزارتخانه نه، من به تنها_

ــرا و  هیقرآن و نوحه خوان و مرث يو قار ــخنران مذهبس ــرکت در زم  یس  يتورها نهیهم بودم، دهها ش

که الاقل  مکشورم بود ياز استانها یکی ارتیسرپرست سازمان حج و ز ، هم داشتم یاحتیو س یارتیز

  .هم ده برابر کل کشور دانمارك وسعت دارد دیشش برابر، شا
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 يزائرسراها را در شهرها نیاول، دمراه انداخت من بو لندیو تا ایسفر به آنتال يتورها کهیکس نیاول، بودم

 ســتیذکرشــان ن يجا نجایکه ا گریاز مشــاغل د یلیدر خ ، کردم يمن راه انداز رازیمشــهد و قم و شــ

  ! یهمه چ یعنی  استیس ما بودم، در کشور استمداریفعال بودم ! همان اول  عرض،کردم، که، من س

سطا ما هم مغازه هایاوک ، یاوک_ س ي، در قرون و صوص  ستمداریمخ شت، در   يا ستیس کیدا  ا

ــت يزیفروخت همه چ يزیخانه همه چ ــا ابوی لهیطو خیاز زنگوله گردن گربه گرفته تا م، داش  لیو وس

   .فروخت يزیهمه چ، داشت يزیهمه چ حیجشن معراج مس يو فشفشه ها يعزادار

   .کندیمجد نگاه م یو به مدرس زندیم يخودش لبخند يبه گفته ها سپس

  : عجله در گفتار یبا کم مجد یمدرس

ـــما م یاون  ، نه قربونت _ ـــ يخراز ، نه ي،  خرازهیخراز ییفرمایکه ش ـــتیکجا و س من  ؟ کجا اس

ستمداریس س ا ستمداریبودم   یلیخ ینه، ول یی، به تنهاکردمیمملکتو اداره م هیبودم، مدبر بودم،  ری! مد ا

شتم ییقو تیریمد سا ستیتحت امرم رو ب يکارمندا، دا شتمو چهار  ییروزها یحت، عته تحت نظر دا

چانه اش  ياگر کارمند، بردمیم یمذهب يها ئتیبود اونا رو با خودم به نماز جمعه و ه لیکه بظاهر تعط

 يند،طوریمذهب يبه مناســـبتها ایلیدر کشـــور من همه تعط، دادندیاز ده جا به من گزارش م خاراندیرا م

هر شـب چه  دانسـتمیم یمن حت، دادنیرو م گریهمدکه خود کارمندانم گزارش کار  کردمیم تیریمد

  ! گهید يزهایچه رسد به چ، خورنیم ییغذا

هســت، شــما هم  یســه شــنبه ها مترجم درجه اول پارســ ، گفت یشــما چ دیمن درســت نفهم: کارمند

 ، دیزبان من نفهم چیشـــما هم ه ، اندك دانســـتم ی، من گفت که پارســـدیپرســـش من درســـت نفهم

 ، یهتل خارج شدن توانست، پنج شنبه بود امروز، تا سه شنبه از شهر  خارج نشد ، ماندمن  شیپاسپورت پ

   ! هیایاز دست بر ن يبازداشت کرد، مرا کار  سیپلاگر 
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ـــته ا انیکارمند از م( ـــ داردیرا م یکی  زیم يرو یدر جا کارت تیزیکارت و يدس مجد  یو به مدرس

  ) .دهدیم

ساعت: کارمند شد،در  شکل دار  ست  نیبا ا يادار اگر م سون مولر خوا شماره تلفن کرد و هانس پتر

   .من پاسخ داد خواهم

ـــور  ، ندارم تیمن جانم در خطره،  امن ، یگیم یچ يدار فهممیهم خوب م یلیمن خ: مجد من به کش

شاه شده ام، کشور پاد سازمان ملل متحد  کیدانمارك به عنوان  یشما پناهنده  ضو  ستقل، ع کشور م

و  همن توجه عاجل بکن یبه درخواست پناهندگ دیحقوق بشر رو امضا کرده قانوناً با یجهان هیکه اعالم

شما اگر وقت دیبا یسادگ نیچرا کار به ا فهممیبده، من نم یبه من پناهندگ صرف کار  یطفره بخوره، 

  ؟ يریگیچقدر حقوق م یمن حاضرم پول وقتتو بدم، شما مگر ماه یکنیمن م

ـــر 3رتبه  يمندهامثل همه کار: کارمند ـــد مال 40، بعد از کس  یعنی کایدالر آمر 6000برابر  اتیدرص

   .ماه حقوق گرفتم کیکرون دانمارك در  41000حدود 

ضافه کار: مجد ساعت يمن بابت ا صال   ، دمیم کایدالر آمر 500 یشما  ، تو بگو چند دمیدالر م 1000ا

  ؟ چنده متتیق ؟يریگیم

   :نسبتاً بلند يو  با صدا زدیخیبر م، شودیته مو برآشف خوردیم يا کهی کارمند

  ! !! نگهبان ! نگهبان؟یقانون ی!! ب؟ !!خالف قانون؟ رشوه

   .يدیشما منظور منو درست نفهم ؟ یکنیآقا چرا شلوغش م يا: مجد

 ، کندیمجد نگاه م یمشکوك از باال به مدرس یاداره مهاجرت دانمارك که برخاسته و با نگاه کارمند

 اربســی：دیگویو م ندینشــیســپس آرام م، شــودیم رهیبه مجد خ یخاصــ ینیو با بدب کندیشــک م یاندک

  ؟ کلمه بگو شغل شما چه بوده کیابهام در  یخوب ب
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ــ دییمرقوم بفرما: مجد ــتمداریس ــ سیبله بنو ، اس ــتمدار،یس خوبه. من  کالیتیپول نی! آره همکالیتیپول اس

   .بودم رانیکشور متبوعم ا کالیتیپول

شور من به پول: دکارمن شت پول ازین کالیتیک حزب  يکالهایتیدر حزبها بودند،پول يحرفه ا يکالهایتیندا

 کالیتیآماتور، پول کالیتیهمه هم پول، میدار ادیســال ز میما بازنشــســته و قد ، حاکم کشــور اداره کرد 

   . آماتور بودند کالیتیهمه باز نشسته ها پول ، کشور من نبود ازیآماتور ن

  ! کنم لیدانمارك را به ابر قدرت اروپا تبد توانمیمن م خواهدیجوان م يروین کیتیپول: مجد

   ید:گویو م زندیم يپوز خند کارمند

شت يعالقه ا یما به قدرت نظام - شت ، میندا شمن ندا ش یکه بدنبال قدرت نظام میما د  یما مردم  ، میبا

و کار  يعمده کار مردم ما دامپرور. شــاورز هم دامدار و ک شــتریب، و صــلح دوســت بود  ، من نسیزیب

   .و گوشت جهت تجارت بود اتیلبن يرو

  

   ، دیدار ازیکه ن يبه قدرت اقتصاد، دینداشته باش يازین یبه قدرت نظام رمیگ يدار اریاخت: مجد

  

   .کنم لیاقتصاد اروپا تبد نیدانمارك را به بزرگتر دهمیقول م من

  

 فیســرانه درآمد مردم ما در رد ، مردمان دانمارك مرفه بودند، نداشــت یتیما اآلن هم شــکا: کارمند

   .بود ایثروتمند اروپا و دن يکشورها نیاول
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کشــور برتر  نیدانمارك را به اول توانمیمن م ياقتصــاد يها نهیدر همه زم ، نه ينجورینه قربان، ا: مجد

   .کنم لیاقتصاد برتر اروپا تبد نیبه اول، اروپا

  

  : کندیمجد نگاه م یفکرانه به مدرسمت کارمند

  

  ؟ یگفت یچ یدانست ، در اروپا آلمان هست، فرانسه هست، انگلستان هست _

  

   .استمدارمیبله که دانستم، من س_

  

، ســنگ توالت یفروشــیم ری، پنیدانی، مذهب میدانیتجارت م یدانیکه اقتصــاد م اســتمداریمســتر ســ_

صــبر کن تا مشــاور  ی، کمیفروشــیم زی، همه چیوشــفریمملکت م کی، یفروشــیاداره م ، یفروشــیم

  من نتوان دانستم چه جور کشور ادیاداره مهاجرت ب ستیاکونوم

  

شور اکونوم من شور من حت ستیاول ک شد.ک شت، ب مین یاروپا  ساحت اروپا هم ندا صد م هم  شتریاز 

ـــه ، هلند. خی ، برف  ایاز آنطرف دن لیبرز، ما در اروپا بودند یاکونوم يبهایهمه رق سیانگل ، فرانس

  ؟ چند بود یدانست لیگوشت برز دیتول زانیم، ما بود بیرق

  

  ...وطن پر هی، ، وطن پرستمستمی، من وطن فروش نرمیسوء تفاهمو بگ نی! بذار اول جلو ا یمرس _
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   :پردیمجد م یحرف مدرس يبار تو نیاول يبرا کارمند

  

  ؟یچ ؟ی؟اجتماعیاسیس ؟ خواست یمستر وطن پرست از کشور من چه پناهندگ _

  

 سیبنو ، و خدمت کنم يگذار هیبه کشــور شــما پناهنده بشــم و ســرما خوامیمن م ؟ کنهیم یچه فرق_

  ، یاسیس یپناهندگ

  

   .استمدارمیاول گفتم که س از

  

صوت کوچک رو بنددیپرونده باز را م مأمور ضبط  سبز کندیرا خاموش م زیم يو  شار  يو دکمه  را ف

سفارش م یبه زبان دانمارک یرسان داخل امیپ قیو از طر دهدیم شخص دهدیدو فنجان قهوه  بنام  یو از 

بفرستد. او  قشکند و به اتا دایرا هم پ گانهیاداره مهاجرت و اتباع ب يکه مشاور اقتصاد خواهدیجنسن م

  ؟ اشکریخامه  ایدوست داشت  ریمجد قهوه با ش یمدرس مستر：پرسدیم ین رایا استمداریاز س

  

   .خامه و شکر. ستمیبه زحمت ن یراض ؟ یکشیچرا زحمت م ، ، دستت درد نکنه،یمرس_

  

  ؟ نداشت تیرضا یاز چ ، بود یناراض یمن درد نداشت، از چ ؟دستیچه مرس يبرا_
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  .تشکر کردم_

  

   .زندیم يلبخند کارمند

  

  ؟ آهان تشکر کردم، گفتم کدام کشور هستم_

   .ینیامام خم ،ی، انقالب اسالمرانیم، اهست یرانیمن گفتم، گفتم ا ، یشما نگفت _

ــل _ ــم م یبیمأمور ص ــودیبلند م کند،یرس ــعار دادن ا يو ادا ش ــت به هوا  آوردیرا در م هایرانیش و با مش

 اوکی：دیگویو م ردیگیمجد خنده اش م. دیگویم کای، آمرکاینامفهوم و بعد آمر يو کلمه ا کوبدیم

   ! مستر یمستر،  اوک

ستخدم مرد ب زده و یبه آرام در سف  ییصدایم س دیبا روپوش  ش ینیو  شکر و خامه و  وارد  ریقهوه و 

ــودیم ــ ی.به آرامش ــکر کوچک ریو با لبخند ش را جلو  یو قهوه را جلو کارمند و خامه و قهوه و ظرف ش

ــ ــ گذاردیم یرانیا یپناهندگ یمتقاض ــامت س ــاکت و ص ــت ینیو همچنان س  رجبغل زده خا ریرا ز لیاس

پرده  شوندیمجد هر دو مشغول قهوه خوردن م یمدرس یهانس پترسون مولر و محمدتق انیآقا. شودیم

   .پوشاندیاز دو طرف حرکت و صحنه را م یبه آرام

  

   .پرده اول انیپا
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    دوم  يپرده   

  

  

سبتا بزرگ، با م حنهصــــ  يها  یکه تعداد صندل یگرد بزرگ زیدوم اتاق کنفرانس ن

ــتریاطرافش ب ــان معدد  20از  ش ــت را نش ــ يها واریاز  د کیهر  يبر رو، دهدیاس  یاطراف تابلو نقاش

 انیاز سمت تماشاچ یعنیاز آنها که از روبرو  یکی، که آثار نقاشان مشهور اروپا هستند ختهیآو یبزرگ

از  کیکه گرفتار طوفان شــده و هر  نگهاســتیکیوا یمیقد یاز کشــت یتابلو بزرگ داســتیپ یبخوب

   .را نجات دهند یطوفان غلبه کرده و کشت يرویتا بر ن ستیجام کارملوانان در حال ان

  

شور دانمارك طور، متر 3/20با قطر  يا رهیدا زیم يرو   شه ک شده که با ينق سم  ص هیاز زاو دیر  یخا

قرار دارد  یبزرگ یگلدان هشت ضلع زیدر مرکز م، دیاز نقشه را د یواضح ریتا تصو ستیبه آن نگر

 زیسانت از مرکز م 70_80به شعاع  ، گلدان مرکز یقطر خارج وارهیاز د یسانت 15 يو با حفظ فاصله ا

صورت دا شکل 8وار  رهیبه  سبد  شده اند که هر  صب  سل يدارد و طور يذوزنقه ا یسبد گل ن  قهیبا 

سبد گلها دهیچ ضالع کوچکتر  شک یمنظم یضلع 8 ، شده اند که ا ست در مرکز با  لیرا ت داده و در

ـــبد  ـــلع 8س ـــور کوچک دانمارك را با ب عتیقرار دارند که کل طب يرطو یض ـــتریکش  يهایژگیو ش
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صاد ییایجغراف صوالت و  مردمش بر رو يو اقت شه نامرئ يو مح س د،ید توانیم یبخوب ینق با  یاگر ک

و کامل از  یاجمال یشناخت تواندیآنرا با دقت نگاه کند م قهیدق 3آشنا باشد و تنها  یدمانیچ نیفلسفه چن

شاخه ها دایپ واناتشینمارك و تنوع محصوالت و حکشور دا ، نرگس و می، مرزر يتازه گلها يکند. 

شده اند که انتها يطور ولیگال شته  شند رو دایآنها بدون آنکه پ يدر گلدان گذا ضلع کوچکتر  يبا

ــو ــکفته و ن يغنچه ها. گرد قرار گرفته اند زیمرکز م يذوزنقه و بس ــکفته گلها رو میش ــکفته و نش  يش

   یرانیا یپناهندگ یمتقاض مانمجد مه یمدرس يبجز آقا. اعده ذوزنقه قرار گرفته و آنرا پوشانده اندق

ــئول کینفر زن و مرد که هر   10 ــور دانمارك دارند  دور م یتیمس ــته اند به جز آقا زیدر کش ــس  ينش

س یمحمد تق صالح کرده و کراوات زده با ق یمدر سکاند افهیمجد همه ا شخص مردم ا سته  يناویم ش ن

   .کنندیمجد نگاه م یمدرس یمحمدتق يآقا یبه مهمان خارج ياند و با سکوت و کنجکاو

  

نسباً بلند،و   يبا قلد دیمسن، سرخ و سف ياز حاضران که مرد یکینفرند.   11 یرانیا يافراد با آقا تعداد

 یمخصــوصــ در پشــت ســر با کش یبلند که همه را جمع کرده و به روش دُم اســب یجو گندم يمو ها

ساله است پرونده ا سته، حدوداً هفتاد  سبز را باز م يب س کندینازك و کم حجم با رنگ   یو با زبان فار

پترسون مولر مأمور  ي! آقا زیهمکاران عز ریبخ عصر：دیگویم نیو اندك ته لهجه الت یو کتاب سیسل

کامل ما گزارش  هاجرت  قا یاداره م با آ مذاکرات خود  قات و  ـــ ياز مال ج یمدرس د داده و نوار م

 شــانیگزارش ا یمن به دقت نوار را گوش داده و با متن کتب، من فرســتاده اســت يبرا زیمذاکرات را ن

ــلط کاف يچون آقا یول ، مطابقت داده ام ــ یمولر تس ــ يندارد و آقا یبه زبان فارس مجد هم با  یمدرس

ـــنا ییاروپا ياز زبانها کیچیه ـــ يامولر مذاکره با آق يلذا آقا، ندارد ییآش مجد را خارج از  یمدرس

صالح اراتیو اخت تهایصالح طهیح سلب  سته از خود  سئولیو اخت تیخودش دان ست و م  تیار کرده ا

ستان را به هم د سپرده، قبل از آنکه من دو ض دانمیکنم الزم م یمعرف گریآنرا به ما   یکوچک حیکه تو

   .مجد بدهم یمدرس يبه آقا
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  ! گمیممجد ! به شما خوش آمد  یمدرس يآقا

ستان سالها نجایکه ا یدو ستند  شاور  یزندگ رانیدر ا یطوالن يه و کار و خدمت کرده اند، اکثراً هم م

صاد سف یو مال ياقت ستند. ای ریجناب  سفارت دانمارك در تهران ه سته  ش همه به زبان  ، کارمندان بازن

صحبت  یارسون لهجه فبد يطور هیکامل دارند، بجز من و دو نفر از دوستان حاضر بق ییآشنا یفارس

ـــ کنندیم  نیاز ا یکی ی! حت رانندیا یمل ونیزیتلو ویآنان کارمندان راد کندینداند فکر م یکه اگر کس

حرف بزند ! البته ما در  یدونیتهران و به اصـــطالح چاله م يرا با لهجه التها یفارســـ تواندیدوســـتان م

شــما  نی)  بنا بر ا زنندیلبخند م یخشــو نیبه ا!( همه  میدار ییبایز يدانهایم یول میدانمارك چاله ندار

ــکل چیه ــت کارمند ما آقا دیو مکالمه با ما نخواه دنیدر فهم یمش ــون مولر گزارش  يداش هانس پترس

   ! دروغگو اینابغه هستند  شانیا ای: مجد نوشته است یمدرس يداده و راجع به آقا یجالب

  

   :دهدیه مو ادام کندیمجد نگاه م یبه مدرس میمستق ندهیگو

  

که با زبان چند پهلو  میدار يو زبان ساده ا میزنیرُك حرف م هاییما اروپا دیریمجد پوزش مرا بپذ يآقا

 اریتفاوت بس شودیاستنباط م یمتفاوت یکه از جمالتش معان یفارس هیو گوشه و کنا هامیو پر از ابهام و ا

و در باره شمع و  میداشت یوانیهر کدام دفتر و د اآلن میآمده بود ایبه دن رانیاگر ما هم در ا دیدارد، شا

!  میبود يشــابورین امیخ اتیاز رباع ییاتورهاینیدر حال رســم م ای میســرودیگل و بلبل و عشــق شــعر م

ست سان میحک نیا اتیرباع رامونیپ يکننده ا رهیخ يکه تابلوها یبرا س یخرا ست مر، شده میتر . زادید

کنفرانسها و اجالس  يزهایگرد و اصوالً چرا م زیم نیا) فلسفه   دهدیو ادامه م خنددیم یرانیا ي(در رو

ستند ستفاده ازم ییدر فرهنگ اروپا، میگویم مانیرانیمهمان ا يرا برا ؟ ما گرد ه ستیا يگرد برا زیا  ن
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حقارت  ای ینیدر جمع احساس خود برتر ب ینداند و کس گرید یو باالتر از کس برتر خود را یکه کس

اگر چه  میکشــف کرده ا يکتاتورید يماریاز ب يریشــگیپ يبوده که ما برا يزیچ نیانترارز نینکند ا

س سن ب شو نکهیا يبرا. چند منظوره و کارآمد است یول ستیبزرگ اریواک سام يشما مجبور ن ما را  یا

ـــته کننده و غ تانیبرا ماالًکه احت ـــپردنش خس ـــت تکرار کن ریبه خاطر س  يهمانطور که رو یالزم اس

حرف از حروف  کیمخصوص نوشته، و اسم هر کس در مقابلش قرار داده شده ما خود را با  کتیات

شما معرف نیالت يالفبا سم بزرگ  میکنیم یبه  و به  ستیکوچکمان ن ایکه البته آن حرف حروف اول ا

البته . نوشته شده است نیالت يحروف الفبا بیبه ترت یساعت اسام ينشستن در جهت عقربه ها بیترت

از نظر  کندیم لیچون کار را تسه یول میکنیم دایبه حروف الفبا شباهت پ يگر چه تا حدود وهیش نیا با

شکال سه نظر د یمن ا ضر  در جل ستان حا ض ای ، يگریندارد مگر آنکه دو شن یاعترا شته با ( نگاه . ددا

  ) .اندازد یبه حضار م یعیسر

  

    ؟  کندینم یندارد و  اعتراض ينظر یکس

س : دهدیدامه ما ندهیگو  ستان اریب شکرم دو ش: اول. خوب مت سته  a زهیدو ش ستاد باز ن صاد دان و ا اقت

 خیو شرق شناس و صاحبنظر در تار یشیو سهام دار ارشد کارخانه لوازم آرا ریدانشگاه کپنهاگ و مد

 ياو کره  یو ژاپن ینیچ يهاینقاش یابیشناخت و ارز رد يا ژهیدر دوران رنسانس که تخصص و نیچ

   ! دارد

  

 یکیامور خارجه در  ریسال هم معاون وز 1/5کارمند بازنشسته وزارت امورخارجه که  b يآقا : دوم  

 خیو مردم شناس و صاحب نظر در تار یبوده و کارشناس آثار باستان  نیشیپ ستیالیسوس ياز  دولتها

 يو سمبلها خیو عاشق تار یطوس نیرالدیکنگره خواجه نص سییو ر یعهد ساسان رانیو ا ، باستان مصر

ست  یرانیا ضو ه c خانم: سوم. ا سهام داران و ع سابق اداره ثبت  سییبانک و ر الیرو رهیمد ئتیاز 
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سبات خ يجلد 8 خیتار سندهیاختراعات و نو سومر و مترجم محا  يشابورین امیبرآمدن و افول تمدن 

 يآقا: ! چهارم  یو آلمان یبان دانمارکبه ز تیمترجم آثار سانسکر نیهمچن سهیدر رصد ماه و سال کب

d يکتابها فیکه در ضــمن در تأل حقوقدان و لیو وک ياژیآل يفوالدها عیصــنا سییســهام دار و ر 

ــ ــگاه یدرس ــا یدانش ــ ریو انطباق آنها با س ــانیدارد ا تیاروپا  هم فعال ينوپا هیاتحاد یکتب درس تا  ش

در آورده و در واقع تنها عضو شاعر  یه زبان دانمارککنون پنج جلد از شاهنامه شما را به صورت شعر ب

 ياز متن کتاب مقدس تورات هم کارها انیخامنشـــه خیدر اســـتخراج تار شـــانیا، جلســـه اســـت نیا

ـــده و من قبل از کوچ نها دوارمیکرده اند که ام يماندگار ـــر ش بتوانم آنها را  مییهر چه زودتر منتش

   . و مطالعه کنند هیرا ته شانیکه آثار ا کنمیم دیاک هیبه همه دوستان توص، مطالعه کنم

  

 یکشتارگاه صنعت نیو صاحب بزرگتر يمحصوالت کشاورز یالملل نیعضو کارتل ب e يآقا : پنجم

ــت و فرآورده ها ــور، صــادر کننده گوش ــت يکش ــورها یگوش ــالم يحالل به کش کارتل  ریو مد یاس

 در ارکســـتر ولنســـلیو نوازنده و یبعر یقیمحقق برجســـته موســـ. شـــده يکنســـرو و فرآور يغذاها

 یبنام االغان یمترجم آثار ابوالفرج اصــفهان، یســلطنت يهایثابت مهمان يو پا نماركدا یمل کیســمفون

   .شرق است یقیفوق العاده در شناخت موس يکه اثر

  

شم سبق دام دار ریوز f خانم: ش صنعت تول يا شت و لبن دیو  شرکت ب 80و مالک  اتیگو صد   نیدر 

نژاد اصلح دارند که به فرانسه و  دیو تول کیسه اثر بر جسته در اصالح ژنت شانیا ، خشک ریش یلالمل

ـــیانگل ـــده اند یس ـــرf خانم . (هم ترجمه ش و  یو ترک ینیبه چ راًیاخ و：دیگویو م دهدیتکان م يس

  ) .هم یروس
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  ) .زندیو لبخند م آوردیبه احترام فرود م یسر را کم k پروفسور (

  

عاون دوم ســــابق وز g مخان: هفتم گل و گ ریم نده  هانیآموزش و پرورش و پرورش ده و  ینتیز ا

ـــمن تألییدارو ـــالمت هیهم راجع به نقش ادو یفاتی، در ض ـــالم ماندن  ریو تأث یجات در س آنها در س

مصــرف آنها در   دیو آثار مف يزریفر هیو کالباس و ژامبون و اغذ سیچون ســوســ یگوشــت يغذاها

ــانان ییغذا يمهایرژ ــانیدارند که ا يو جانور یس ــاو قیکه در تلف یرا بخاطر ابداعات ش با متن و  ریتص

شجو میانتقال آسان مفاه شته کاند  انیبه دان ست  دهیکتاب بر گز زهیجا افتیدر  يدایدا امسال کرده ا

   .دارم تیموفق يآرزو شانیا يبرا

  

 تیحما يو عضو افتخار یلوازم خانگ یالملل نیتراست ب رهیمد ئتیسهام دار و عضو ه k خانم : هشتم

 سندهینو، دفاع از حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و کودکان ونیسی، فعال در کمیخانگ واناتیاز ح

مقدمه ســال  بر آثار گوســتاو  نیو نگارش بهتر یاســالم يخانه ها در کشــورها میتی يســه جلد خیتار

ـــوفیلوبون ف ـــو دیفق لس ـــان حرفه ا راًیر  که اخطراح و نقاش آماتو نیهمچن ، يفرانس  يجامعه نقاش

ضو افتخار شانیکپنهاگ ا سال در گالر شانیو از ا دهیخود برگز يرا به عنوان ع  يدعوت کرده تا ام

   .کند یدانمارك را همراه ينقاشان حرفه ا میت سیپار ینقاش

  

     یخال یبا اشاره به صندل k پروفسور  

 انیالمعارف در خصوص نقش  رهیدا قاتیمرکز تحق ریو مد اتیاستاد دانشکده اله h جنابیعال : نهم

قاطع  ریفلورانس در بر آمدن لوتر  و تأث يگذار جمهور انیاهل چک و ســـاووناروال بن شیهوس کشـــ

سف دیدر پد سمیلوتر سقف و  سانس،   ا شاه دانمارك در وات بقسا ریآمدن  رن ضرت پاد و  کانیاعالح
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که به  یحیمس سمیآن بر گنوس ریو تأث سهیو مقا یاسالم سمیسگنو يها شهیسلسله مقاالت اند سندهینو

پســت در  نگتنیو مصــاحبه با واشــ یحیدر کنگره اخالق و درمان جراحان مســ  شــانیا یســخنران لیدل

سگراها  از منظر  صوص تفاوت ترنس ها با همجن س عتیشرخ پاپ   جنابیعال ژهیمورد احترام و ، حیم

 یهر چه زودتر به ما ملحق شوند.(اشاره به صندل دوارمیافتاده، ام قیبه تعو یکه با تاسف آمدنشان اندک

 يا رهیزنج يو مالک فروشگاهها ریمد  شانیا ستیخال شانیکه جا i خانم دکتر: )  دهميگرید یخال

 یمونترال کانادا، قهرمان سابق اسک کیو سرپرست و داور المپ الصاحب باشگاه فوتب ، یلوازم ورزش

مدرن و  یلوازم ورزش دیتول یالملل نیله ورزش و سالمت،  سهامدار عمده شرکت بمج ولیمس ریو مد

کشورو  یمل ونیزیتلو 3در شبکه  یو شادمان یسالمت يسلسله برنامه ها يمجر ، معلوالن یلوازم ورزش

 دهیاآلن به فرودگاه رســـ دیبا شـــانیا  ، ندهیمجله زنان و آ ری،مدیورزشـــ يژهاکننده موفق رپرتا هیته

  .در جلسه با ما  خواهند بود گریساعت د میکه حداکثر ن  کنمیم ینیب شیند و پباش

  

 زهیو  فرمول ســمانهایابر ر هیدانشــگاه کپنهاگ و واضــع نظر کیزیدانشــکده ف کیزیاســتاد ف  j يآقا 

ــا یدگیخم هیکردن نظر ــب_فض ــافتها یخاص و ط تیزمان در نس ــا يمس ــرعت ییفض هفده برابر   یبا س

ـــانیکه ا یکوانتوم يوترهایح ابرکامپطرا نینور،همچن  لنوب افتیبالقوه در يداهایاز کاند یکیرا  ش

 شانیا، شانیا يها هیدرك نظر يخودم هم آرزو يدارم و برا تیموفق يآرزو اریبس شانیا يبرا، کرده

   .تمام شد میبرا دیسف يدسته مو کی متیبه ق شانیاثر ا نیخواندن آخر ستیدانشمند بزرگ یبراست

  

و معاون  یکیسرام عیو کارشناس صنا ياستاد باز نشسته دانشگاه کپنهاگ در رشته متالوژ k يآقا ممنه

 یکیالکتر لیکنســرن صــادرات و واردات وســا رهیمد ئتیه سیو ســهامدار و رئ ریاســبق نخســت وز

   .هستم
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  نورد خیاز طراحان مر یکیشما  دینکن یخود کم لطف یپروفسور لطفاً در معرف يآقا：f خانم

  

سپر حرارت و سا همچن يشاتل ها یسازنده  صل نینا سکوپ ج یاز طراحان ا شما  ، دیوب  بوده ا مزیتل

   .دیانگلستان گرفته ا یرا از کالج سلطنت هیشوال زهیجا

  

   .کنمینم بیالبته من تکذ ، بوده ام و گرفته ام دیگفت f خانم：k پروفسور

  

پاره وقت دانشگاه  دیهمه دوستان از اسات : ادمجد دوخت و ادامه د یچشم در چشم مدرس k پروفسور

 سیخود در دانشـگاه تدر یتخصـصـ يسـاعت در رشـته ها 10 یال 4 يمحسـوب شـده و از هفته ا زین

س کنندیم ستاد یو کر ست شانیاز ا کیهر  يا  قدرمانیشد تا مهمان عال یمعارفه ما طوال ن ، محفوظ ا

شگاه امام صادق ا يکه از کارها یبداند که ما با توجه به سوابق  تیریو نحوه مد رانیموفق خود در دان

من به شــخصــه . میشــانیبا ا يتا چه اندازه مشــتاق همکار، کالن کشــور در کارنامه خود ذکر کرده اند

ــ ــ اریخاطرات بس ــوص همکاران  گرام انیرانیبا ا ياز همکار ینیریش  روزیدکتر ف ابجن یدارم به خص

با نبوغ و  کیو از نزد ، قرار دادند  یرانیدانش و نبوغ ا ریتحت تاث و دکتر بهرام مبشر مرا سخت ينادر

  باور دارم که مهمان نیساکن اروپا آشنا هستم، بنا بر ا یرانیدانشگاه  ا دیاسات یهوش زیپشتکار و ت

  

ست يما در ادعا گرانقدر ست و برا صادق شا زیدانمارك عز یخود   تیاز موقع عتریرف یگاهیجا ستهیما 

شدیم شیکنون صد از ادعاها یحت. با س ياگر دو در ست از کار در ب یدکتر مدر  ندیایمجد در عمل در

   .بود میما شاهد معجزه قرن در کشورمان خواه
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خود را در امور  تیفعال شیســال پ 35که خودشــان نوشــته اند از  ي! جناب دکتر مجد به طور دوســتان

در دانشگاه امام  سیاند و همزمان ضمن تدر کشورش آغاز کرده یقاتیو تحق یو علم یو نظام یاسیس

ستها شاور وزرا يصادق  در پ  یخلو دا یتجارت خارج ژهیمختلف، و اداره کارخانه و بو يمعاون و م

  دانشگاه امام لیهمانطور که خودشان نوشته اند فارغ التحص شانیا ، هم فعال بوده اند

  

ست که ا، صادقند شگاه شانیجالب سات ستیدانش آموخته همان دان شان از ا سافرت آن  دیکه تا قبل از م

شت ا ستنباط کردم شانیبوده اند ! آنطور که از رزومه خودنو صادق در ا، ا شگاه امام   يزیچ  رانیدان

و  انتید غیلو مذاهب و تب انیشــناخت اد نهیو در آن در زم باشــدیخودمان م اتیبه دانشــکده اله هیشــب

ـــ قیتحق رهیغ ـــودیم لیو تحص ـــ رهیکه عبارت وغ دیدانیم یهمه بخوب. ش تا چه حد  یدر فرهنگ فارس

ست طو شامل چه فهر شدار و  سرار علم شانیکه ا زنمیحدس م. شودیم یلیک شور  یبخاطر حفظ ا ک

ــان  عبارت و غ ــطالح انیجناب دکتر مجد ما در م یول، را بکار بردند رهیمتبوعش  ریز " بنام یخود اص

ــم  ــتیو مفهوم آن ا میگرفته ا تیکه از ژرمنها به عار میدار "چهار چش ــتان چ نس از هم  يزیکه دوس

   .نندیپنهان نکنند و هر چه هست را با هم بب

  

ــتان ــرت با ا دوس ــتاد عز ژهیبه و انیرانی! من در معاش ــاب زمیاس ــور دکتر محمود حس و  یمرحوم پروفس

ست و همکار گرام س کیعمالً  ينادر روزیجناب دکتر ف میدو صطالح خاص فرهنگ فار  قایعمرا  یا

س سته نف شک ست یشناخته ام و آن  شتن فعال ، ا سکوت گذا صل يتهایم نامه  یدر معرف ، دکتر مجد یا

انتقاد، و انتقاد از خود « از  یدر فرهنگ فارســ یمقوله اســت. مفهوم شــکســته نفســ نیاز ا يکار ود،خ

  : )اندازدیبه دکتر مجد م ی(نگاه. است قتریعم اریبس»  یستیمارکس
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ـــمه ا کنمیجناب دکتر مجد خواهش م مانیگراماز مهمان  حال خود  یانقالب ياز طرح ها يما را با ش

   .بسم اهللا دان،یم نیو ا يگو نیا  دییبفرما، هایرانیآشنا کنند، به قول شما ا

  

  : اندازد یم یو ضمن آنکه به همه حضار نگاه زدیخیمجد بر م دکتر

  

ــور: مجد ــم ! از لطف انی،  خانمها، آقاk جناب پروفس ــماها ص ــکر م مانهیش ــکنمیتش ــتش قض  هی، راس

صاد دارد شهیو ر ستین دهیچیچندان هم پ  یکالن انقالب تیریمد ساده تر همه ا، در اقت  نهایبه عبارت 

هر  بهقادر  دیبرخوردار بود یکاف يشــما از توان اقتصــاد یوقت، اســت شــتریبدســت آوردن پول ب يبرا

ـــمندا دیخر یحت ییهر کاال دیو خر يکار ـــتین يازیبود و ن دین خواهدانش که مغز خود را داغان  س

موکد عرض  دیتاک ،بايبخصــوص اقتصــاد یتیو امن یو آموزشــ یو نظام یاســیبنده در امور ســ ، دیکن

 آنچهمن و  اتیتجرب یعنیدارم  یو موفق یطوالن  يتجربه ها یبطور عمل  يبخصــوص اقتصــاد، کنمیم

 دییسال و دو سال، بلکه مهر تأ کیآنهم نه  دهیبه اثبات رس  ریمسافرت اخ نیسالها قبل از ا کنمیادعا م

س شیب سال را با موفق یاز  شش  ستاوردها تیو  ضور  یشانیدر پ ینجوم يبا د خود دارند، من در ح

ــم ــالمت جس ــماها در کمال صــحت و س  ونریلیمکه تمام مردم دانمارك را  دهمیقول م یو روح یش

   .کنم

  

   .! حاصل است لیتحص نیا هایرانیبه قول ا میونریلیما همه م زیزمجد ع دکتر：با خنده  k پروفسور

  

بلکه هر کدام از شماها  اردیلیو دو م اردیلیم کیآنهم نه  دیشویم اردریلیبنده شماها م ي: با طرحهامجد

   .داشت دیخواه هیکرون سرما اردیلیاز چند هزار م شیب
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هم  اردیلیم کی یدانیم؟ اردیلیآنهم چند هزار م ارد؟یلیم دیگفت؟ دکتر مجد دمیدرست شن :k پروفسور

  ؟ یکنی،  اشتباه نمستیدرشت اریبس ار،یرقم بس

  

  کنمیخواهش م ، هم نداشتم شیاگر نکرده بودم ادعا ؟ یچه اشتباه ریخ: مجد

  

   .شودیم ختهیمن رشته افکارم گس ينطوریا دیحرفم نپر وسط

  

   :دیی، بفرماکنمیم یعذر خواه :k پروفسور

  

ــاً دالر آمر یپول خارج یعنیبله اول از ارز : دمج ــخص ــت   یالملل نیب اریکه مع کایو مش ــنجش پولس س

ـــروع م ـــهیم کایدالر آمر کیکرون دانمارك  6هر  باًیتقر کنمیش دالر  کیکرون  60،  خوب چرا ش

  ؟ دالر نشود کیکرون  600چرا   یحت اینشه؟ 

  

ـــ نیثر اتا ا کندیدکتر مجد با لبخند به افراد نگاه م ـــخن و طرح خود را در س  ییگو ند،یآنان بب يمایس

  ،  خواهدیپاسخ پرسش خود را م

  

   .تکان دادند يسر أسیبه هم انداختند و با  رتیسرشار از بهت و ح ینگاه حضار
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   ؟ دالر نشود کیکرون  6000چرا  ای :k پروفسور

  

ـــن_ ـــودیو م تواندیالبته که م ، قاًیدق، مجد:  احس که  يدالر یعنیکار رو کردم  نیهم انریمن در ا ، ش

 يهاییارزش دارا یعنیچه؟  یعنی نیو ا الیر 700من شد  ریبا تدب کسالیبود در کمتر از  الیر 70معادل 

   .برابر 10شد  کسالیمردم فقط و فقط در طول 

  

ستگ یعنی نیا خوب：f خانم شک شدن پول مل یب یعنی، یعموم یور  یعنیانقالب،    یعنی ،یارزش 

   .ششور

  

  خواهش کردم حرفم را کباریبنده _

  

 انیپا يبرا دیلطفا بگزار دیدار یالزم بشــود در خدمت شــما هســتم هر ســوال ی. تا هر ســاعتدینکن قطع

   .جلسه

  

  ! بگو خواهدی، هر چه دل تنگت مکنمیخواهش م دییو اشاره دست ) بفرما ي(با اخم و سرد: پروفسور
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واهللا  اي：گفت یتهران يالتها ظیه داشت، ناگهان با لهجه غلدرشت و ورزشکاران یکلیکه ه b يآقا

   .زدند یو نا مرتب میکف مال یلیم یدمت گرم، بزن به افتخارش.همه با ب یمشت

  

انقالب و شــورش راه  خواهندیم یچه کســان . شــهیانقالب م شــه،یفرمودند شــورش م f بله، خانم _

شت پ هی ؟ بندازند شورش م و پاتال؟ نه،البته که نه. ریم ست به انقالب و  ، زنندیخوب معلومه جوانان د

و دادن مشــاغل  ژهیو ازاتیدســته طرفدار ما هســتند اگر هم نبودند با دادن امت هیجوانان ســه دســته اند 

دســته هم  هی ، دســته هم دشــمن ما هســتند هی ، میکنیآنها را با خود همدســت و همراه م، خوب به آنها

سالح و مهمات  م،ویدار اریکه در اخت یما با اتکا به قدرت دولت ، نشوند ریدر گ کنندیم یو سع طرفندیب

و در  میکنیدوست بازداشت م نجوانان دشمن را به دست جوانا یو اطالعات یسیپل يو سازمانها یدولت

بعد با دســت همانها، بدون  م،یکنیم يگرید يمناســب عمداً حواس مردم را پرت و متوجه جا یفرصــت

در مقابل عمل انجام شــده قرار  دند،ی، بعداً که مردم فهممیکشــیو م میکنیا قتل عام مســر و صــدا همه ر

   . دیآیو نفسشان هم در نم رندیگیم

  

اعتماد کرد، در  شــهینم یلیبه جوان جماعت خ دیخادم کوچک از من داشــته باشــ هیبه عنوان  نویا یول

ـــه را بر جوانان ب يقدم بعد ـــپورت و وکه بدو میکنیتنگ م طرفیچنان عرص  دیخود به تبع زاین پاس

شر چیبروند، ه سازمان حقوق ب ض ای ردیبگ يرادیا نیبه کارمان کوچکتر تواندیهم نم ينهاد و   یاعترا

چون  ای ماندیکه بتواند فکر کند نم يسر بیترت نیبه ا ، خودشان رفته اند يبکند چونکه خودشان با پا

صل کار شته ا هایا ستن زبانها یحت ای ،یشتن پول کافهم بدون دا طرفهایو ب میرا ک آواره  یخارج يدان

شکالت خود گ و  نیکودنتر. ندارند یچندانکه با مرده فرق  کنندیم ریشده اند چنان در تار عنکبوت م

آنها چون ، همزمان دارد دهیفا نیچند نکاریا، میکنیو جوانان مســـلط م میکشـــیجوانان را بر م نینادانتر

 يطور کوشندیبمب از حقارتند و م کیآدم حسابشان نکرده هر کدام  یشده اند و کس ریتحق شهیهم
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سر سبز يکه بو يهر شان  کنندیخود له م يپا ریرا ز دهدیم يقرمه  که عمال بجز افراد کودنتر از خود

شانیپ سابقه حماقت را طور، ماندینم رامون شانیکه اگر رئ میکنیم قیبخون آنها تزر يما م ستمان را  س د

به پا  فتدین اســتیاز ر نکهیا يبرا یاول سیصــورت آن رئ نیدر ا، را ببوســند مانیپا نیمرئوســ، دیبوســ

ــیل ــانش به کون ل یم یس ــیافتد و مرئوس ــاب يافراد نی! کم،کم چن یس ــت وحس  یکه از اول عقل درس

 تیسر برا یو اگر آنها را به دنبال کاله بفرست دهندیوجدان خود را هم بطور کامل از دست م، نداشتند

 مین شهیهم دیبلکه با، کنند يازینیو ب يریداد که احساس س يبقدر دیافراد هم نبا لیقب نی! به ا ندآوریم

 جهیدر نت، نمانند طرفیب طرفیکه افراد ب کنندیم يکار نهایهم، بدستتان باشد انبوده و مدام چشمش ریس

 ينطوریا، دیزنیم گهیسررعده د يعده تو کیهر روز انقالبتان تداوم خواهد داشت و هر روز با دست 

ـــطالح هر روز امواج انقالب ماندیروح انقالب مدام زنده م هرگز مثل  طرفهایب، میکنیم دیتول یو به اص

کرده و مثل  یدر شکاف اختالفات زندگ يجور کیدارند  لیآنها م، شوندیدشمنان تمام نم ای وستاند

صطالح کیما ، دهندیسر تکان م دیبز اخفش هرکس هر چه بگو صر بالرعب  "بنام  میردا یا که  "الن

سان که بدون درگ يطور یعنی ستیاله یبر گرفته از وح سل يریطرف مقابلت را بتر  رارف ایشودد میت

   .دهد حیرا بر قرار ترج

  

 نیچون در ا م،یرویدر صفوف هواداران خود م مانیها به سراغ افراد سست عنصر و پش طرفیاز ب پس

و به هر حال   کنندیم يبه هم حســود ای رندیذاب وجدان قرار بگع ریممکنســت تحت تاث هایلیمدت خ

 شــودینم اخود را فاش کرده و نشــان داده اند که نه تنه تیغر،غر کردن  ماه نیبا هم ، کنندیم يغر،غر

 ریخصمانه بزنند، خوشبختانه با آن تداب اتیآنها حساب کرد بلکه ممکن است عمالً دست به عمل يرو

که هر کس بدون مکث  دیفهم شــودیم یو براحت شــوندیم ییشــناســا شــترشــانیب نقتل عام دشــمنا یعنی

 شــه،یها کنده م یراحت نیکشــور به ا کیشــرّ جوانان  دیفکر نکن ، ســتین نانیقابل اطم کشــدیکردن نم

سته که آنان بدون فکر و دانش نم ر،ینخ به مغز و فکر و  يازیشورش کور ن یچکار کنند، ول دانندیدر

همون جوانان دوست باز  نیو از ب مانندیدوست و هوادار  نم شهیجوانان هوادار هم نیمچننقشه ندارد ه
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شمن م هی شوند ب شتریب ینیکه اگر از حد مع شوندیعده د اندازه خطرناکند، پس عالج واقعه را قبل  یب

شوامیانداز یراه م یجنگ خارج میآیو م ، میکنیاز وقوع م شما به د شور  شبختانه کار در ک  ير،  خو

ــور ما ن ارک ــتیدر کش ــوال جمع س ــودیاما قاعده کارعوض نم، دیدار یکم تیچون اص چون اگر با  ش

شمنان کم تیجمع ستان کم، دیدار یکم د شتن چند م دیفکر نکن  دیهم دار یدو  نیجوان به ا ونیلیک

سه ، میردک ستیو جنازه هاشان را سرربه ن میبنده به همراه دوستان تا سه هزار نفر را کشت  هاستیسادگ

هم  گانمانیهمسا م،یکه گرفتار مشکل جوانان کشورمان هست میستیهزار بار پدرمان در آمد !  فقط ما ن

خالق هر چند  يها شــهیاند ر،ینخ م،یکنیفکر م ينطوریتنها ما ا دیفکر نکن ایمشــکالت را دارند،  نیهم

ـــند د زینبوغ آم ـــط د ای ریباش ـــوند،یم اساقتبقرار گرفته و  دیمورد تقل گرانیزود توس  ادیآنها هم  ش

ــانیتیامن يازهایآنها هم ن رند،یگیم ــت، آنها هم م يازهایچون ن ش ــان خواهندیماس ــرّ کس بالقوه  کهیاز ش

ش شوند، ا ندیشور ستیخالص ب شور را با هم  میکوبیم یکه بر طبل جنگ خارج نجا و  جوانان دو ک

سا سیالبته نه ما با رئ ، میکنیم ریدرگ سا يرو شور هم ما جوانانمان را  ، نه آنها با ما، میدار یشمند هیک

ــتیبه جنگ او م ــان را به جنگ ما م میفرس ــتندیاونها هم جوانانش ــدینم یطول بیترت نیبه ا فرس که  کش

و قتل عام  یرا قصـــاب گریهمد يو طور کنندینم دایپ يگریکار د ایفرصـــت فکر کردن،  گریجوانان د

رفته و  شهیهم يکشته شدند و رفتند که خوب برا که ییهاآن ، گرددیکه شرشان بخودشان بر م کنندیم

شان مرتفع م شهیهم يو برا گردندیبر نم گرید  یهم که ظاهراً مانده اند همه موج ییاونها ، شود،یخطر

ش شان بر نم يکار گریو د مارندیو ب ییایمیو  ست  ریو پ مانندیمدت هم جوان نم نی، البته در ادیآ یاز د

افتند و  یم یاز مردانگ يکه طور دهمیبه شــما قول م شــودیبلند نم شــاناز يخارب چیه گهیو د شــوندیم

ــوندیرام و  آرام  م ــان هم خجالت م ش ــندیکه از زنش ــند  ریلقمه نان بخور و نم کی. کش ــته باش هم داش

شکر م يروز شت نیبا کوچکتر کنند،یهزار بار خدا را  شاره، به پ ست به راهپ یبانیا و کفن  ییمایشما د

ـــ ـــل کار میحاال بر گرد. زنندیم یپوش  ییو نها ییخودمان در نظر گرفته و هدف غا يکه برا يبه اص

پول  شتریهر سال ده برابر ب یکنیپول چاپ م یاز خطر جوانان نماند  شما هم ه ياثر چیه یوقت ، ماست

سال سال اول که ده برابر ارزش دالر باال ر نکهیا ي، براستیده برابر ن گهیکم کم د یکنیچاپ م فت 
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من با  ،  یکنیدر دو ســال صــد برابر پول چاپ م یعنی نیو ا شــودیدو باره آن ده برابر باز ده برابر م عدب

 500را  یســال گذشــته ارزش ارز خارج 35تجربه اولم بود توانســتم در طول  کهیوبا وجود يگریناشــ

 ينجوریا. میدهیپول را به آنها نم نیاز ا یپاپاس کی دیایدر ن قشانیتا ر يکنم البته افراد عاد ادیبرابر ز

ــته ا ــکس ــه ا ای يهر کس که فرغون ش ــه خود به خود م يچمدان قراض ــته باش ــودیم ونریلیهم داش  ، ش

   . شوندیم اردریلیهم م ونرهایلیم

  

ست که پس از عرا يدوم من برا طرح شما ا شور  شدن مردان ک ستان فره  ضمیثروتمند  ام با  ختهیدو

شت کی سرانگ ساب  ش یح ص يکه فور یان متوجه ارزش و ثروتخود صل و ن شانیحا خواهند  شودیم ب

  که مقدار نستیشد، و آن ا

  

دو برابر زنان  يهر مرد ریتدب نیو با ا بیترت نیبه ا دهم،یزنان را نصف حق مردان قرار م راثیو م ارث

  !حق و ثروت خواهد داشت

  

ـــبان :g خانم ـــد و گفت تیبا عص و در همان  دیرا با خودتان بردارلطفا طرحتان  یرانیا آقاي：پا ش

شور خودتان پ سل زنان تبد ينجوریا دیکن ادهیک شد لیبعد از چند ن ما از برده ، به برده مردان خواهند 

 ایاح را يبرده دار دیخواهیشـــما م، میدور خودمان هم شـــرمســـار يو بابت گذشـــته ها میمتنفر يدار

   ؟ دیبکن

  .را به آرامش دعوت کرد g خانم پروفسور

، دارد یانیپا يزیدکتر مجد تمام شــود هر چ يصــحبتها دیو اجازه بده دینیلطفاً بنشــ g :خانمپروفســور

  زد و گفت يمجدپوزخند یمدرس. شودیتمام م نهمیا دینگران نباش
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  .دییفرما اداشتی: خانم محترم قلم و کاغذ در حضورتان گذاشته اند تا شما سواالت و ابهامات را مجد

  

، ستیشکنجه روان یشما نوع ينه شما ! گوش دادن به حرفها میاغذ را ما گذاشته او ک قلم：g خانم_

   .دهمیمن دارم تحملم را از دست م

  

مردانند که به صورت  نیا g ، بر خالف قضاوت شتابزده خانممیرسینم جهیبه نت ينجوری:دوستان امجد

   .ندیآ یبرده زنان در م

  

  شده اند یدچار برق گرفتگ ییختند گوبه هم اندا ینگاه یشگفت تیدر نها حضار

  

  اندازد ) یبه ساعتش م یفقط لطفاً زودتر (پروفسور نگاه دی،  ادامه دهدیده ادامه：k پروفسور

  

  !در لحظه ثبت ازدواج قاًیدق کنمیسلطه زنان بر مردان را من هنگام ازدواج حل م یعنیمشکل  نی: امجد

  

که خواهان اوست بدهد شوهرش  يبه ازدواج با مرد تیآنکه رضا يبرا یصورت که هر خانم نیا به

سکه ها از نظر قانون مثل چک روز  نیبه شماره سال تولدش تعهد بدهد تا به او سکه طال بپردازد ا دیبا

طال  يهر لحظه که خانم مطالبه و اراده کرد و مرد سکه ها یعنیاست و به اصطالح عند المطالبه است 
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با آن فقر کمر شکن و  رانیا يمردها یکند. وقت یوناً مرد را محکوم و زندانقان تواندیرا نپرداخت، زن م

از  شتریب توانندیمثل آب خوردن م یسکه بپردازند، مردان دانمارک 1400به  کینزد توانندیم شانیکاریب

  .سکه طال بپردازند 2000

  

و ساخت   میزندان ندار نقدریاصوال ما ا، شوندیکشور به سرعت پر م يحساب زندانها نیبا ا :b يآقا

 ندگانینما یوانگه ، کندیم لیکشــور تحم یبه بودجه عموم ینیســنگ اریبســ نهیهر زندان اســتاندارد هز

   .گذارندینم یباق مانیبرا یتیثیدر مجلس ح تیاقل

  

ـــود؟ی: زندانها پر ممجد ـــود فعال در هم ش ـــودیموجود م يزندانها نیخوب بش ـــش برابر  ایتا پنج  ش ش

از  شیب یمثال در راهرو ها حت میکنیزندان استفاده م ياز کل فضا رانیما در ا، جا داد یزندان  تشیظرف

را  يجاریاست ای یتبزرگ دول يشهر ساختمانها يدر هر جا دیتوانیم ، میدهیجا م یبندها و سلولها زندان

شان تبد يبه زندانها شته وقت نهایاز ا، دیکن لیبدون نام و ن س یگذ  دیرا اعدام کنافراد  کیستماتیبطور 

ــا يجا برا ــودیباز م انیزندان ریس ــما با. ش ، دیاحزاب بزن يدرهایبه ل یبزرگ يدر همان ابتدا اتهامها دیش

به کاغذ و قلم  ینداشــته باشــند و بطور کل  نوادهخا يو مالقات با اعضــا لیآنها اجازه داشــتن وک یوقت

 دیبعد شـــما با، دفاع کنند توانندینم بزند و آنها یهر اتهام تواندیم ینداشـــته باشـــند قاضـــ یدســـترســـ

ــر تیاحزاب را به محکوم دریل تیمحکوم ــ یو  وقت دیبده يکل حزب تس ــوس را  دریبه ل یاتهام جاس

ـــا و هواداران حزب  هک دیکن یرا عموم تیمحکوم يطور دیثابت کرد ـــد که کل اعض مثل آن باش

 چینکرده باشــد و ما ه انتیو خ یجاســوســ یشــخصــ یوقت  :b يآقا  . کرده اند انتیو خ یجاســوســ

   ؟ میرا اثبات کن انتیو خ یجاسوس نیجرم سنگ میتوانیچطور م مینداشته باش يمدرك محکمه پسند
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 یبه چند زندان یوقت، داشــت دیخواه ازینوشــابه  ن یخال شــهیبه دو ســه جعبه شــ نکاریا يشــما برا: مجد

شابه اماله کرد شهیش ض ، دریپذیم یزندان دیبزن یهر اتهام، دینو ص یشما به قا سواد و تح کرده و  لیبا

، کنند تیرا رعا ینقانو فاتیآنها عادت کرده اند که تمام تشــر، داشــت دینخواه يازیحقوقدان ابداً ن

 یعنیخانواده نباشند  يآنها بخصوص دارا د،اگریکن یرا قاض وانهید مهیآنها چند جوان مخبط و ن يبجا

شناسند  نیو مناسبتر ندیعقده ا شترشانیآنها ب، هستند یسر راه يچه هامنظورم ب، پدر و مادر خود را ن

مردان را  نیتریقو توانندینوشابه م شهیش کیبا  شوند،هرکدامیمحسوب م یانقالب یدادرس ياشخاص برا

و در افســـانه ها هم  دهیدر خواب هم ند یکند که حت یمیاز پا در آورده و وادار به اعتراف به جرا

 انیاحزاب چه مخالف و چه موافق را از م هیدر همان موج اول انقالب کل دیتوانیم نیانخوانده اند.بنا بر 

سر را دیهم با يلتریف. دیبردار س کهیبطور دیبگذار داهایکاند هبر   يبرا یشود ول داینتواند کاند یهرک

ـــان بده نکهیا ـــ دینش ثل هم که همه م دیبده يبه افراد يداتوریاجازه کاند، دیبندیپا یکه به دمکراس

شند ست ، حرف بزنند کیکه همه  ستین نیمنظورم ا، با آنها هنگام انتخابات هر ، بلکه منظورم عمل ا

ـــتند بگو از آنها  تیحاکم یعنیرا انجام دهند که ما  یهمان عمل دیهنگام عمل با یول ندیچه خواس

شت ونابود ست. به هرحال  با بازدا سته ا ضمن تنزل  دیدانیجوانان مخالف و کل مخالفها،م يخوا فوراً  

  ؟ شودیم جادیا يشگفت آور ینیچه کار آفر يکاریآمار ب

  

ـــور ـــده ا میدار تیکمبود جمع یاآلن هم کل نیهم ما：k پروفس و  ازیامت یبا دادن کل میو ناچار ش

   .میرا از خارج آورده و استخدام کن يتعداد ادیحقوق ز

  

ـــرق ياروپا ياز جنگ زده ها دیتوانیم یبراحت ، کندیارز از مملکت خارج م یکارگر خارج: مجد  یش

 یسرنوشت یشرق ياروپا ياز کشورها ياریبس ياتحاد شورو یپس از فروپاش، دیاستفاده کن هایافغان ای
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 دید دیهآنوقت خوا، دیرا ســســت کن يکنترل مرز یکم ســتیکاف، کرده اند دایپ رانیچون افاغنه در ا

   .تداش دیمازاد هم خواه تیهفته جمع کیکه در عرض 

  

سان يروینه تنها کمبود ن ينجوریا شت ! مردم  دیهم خواه کارینفر ب ونهایلیبلکه م شودیجبران م تانیان دا

و کالً آوارگان و جنگ زدگان چونکه از  هایافغان ، رقابت کنند یبا کارگران خارج توانندینم یمحل

سوب م یاتباع خارج ص شوندیمح ضرند با  بتیو جنگ زده و م  يریو نم خورقوق بح کیزده اند حا

  تن به هر

  

  غصه ستیبدهند الزم هم ن يکار

  

ص شت و ب لیتح هم به آنها  یتیبرگه هو کی ستیالزم ن یحت د،یشان را بخور یو چ یو چ مهیو بهدا

در اثر حوادث  ای دیکن ســتیهرچه از آنها را ســربه ن ينجوریچون ا ، دیآمار درســت کن یو الک دیبده

  16 یحت، ساعت 14 يروز ، شودیاز آن هم کم نم يزیچ ستین يدفتر آمار ادیاز بن رند،چونیبم يکار

و با  دیبا آژان دنبالشان کن  دیتوانیم دیهر وقت هم آنها را نخواست د،یکار از گرده شان بکش دیتوانیهم م

  نیبر زم تیحق مالک چگونهیه دیکن رونشانیتمام ب یحرمت یب

  

شــماره تلفن به آنها  دیخر ای  یاجازه داشــتن حســاب بانک یحت دیدهیمنقول هم بهشــان نم ریاموال غ و

سابقه ا يرد ينجوریچونکه ا دینده ست م شانیبرا يو  سازمان   شودیدر ست بعداً از طرف  که ممکن

ـــوند حت يو مو یمدع یمزخرفات نیچن کی ایملل متحد  جنگ  هآنها را به جبه دیتوانیم یدماغتان بش
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بنظر برسد اما  رممکنیبه نظر دوستان حاضر غ زهایچ نیا دیشا ، دیریبکار بگ گریکشتار مردمان د يبرا

  ! و شد میما کرد

  

خود  التیدر تخ کیفرو رفته بودند و هر  رتیسرشار از بهت و ح یتمام حضار در سکوت کهیحال در

شد ز يدرب ورود يغرق بودند ناگهان نظر همه به سو سقف با خانم جنابیعال رایجلب  شتند   m ا دا

 ند، همه به احترام اســقف بلکردندیو تعجب به جمع نگاه م رتیو با ح شــدندیوارد جلســه م یمبه آرا

که انتظارش را نداشت روبرو شده  به صورت تک، تک  يمنتظره ا رهیشدند، اسقف انگار با منظره غ

 فرزندان：رسم  کرد  و  گفت یبیسپس صل ، کرد یمکث کوتاه کیچهره هر  يافراد نگاه و بر رو

   .کنمیمشاهده م یفضا امواج منف نیمن در ا ؟ دیرا خوانده ا تانیدعاها مزیعز

  

   .میهست يکوشا و معتقد يروها سایماها کل شتریب جنابیعال البته：k پروفسور

  

  فرزندانم：نشست و گفت  نهیبا طمئن اسقف

  

  میهست حیمس یسیگمشده خداوند گارمان ع يهمه بره ها ما

  

 b يو آقا f ســپس همه بجز خانم ، مییبزدا یو امواج منف دیرا از ارواح پلتا فضــا  میخوانیهم دعا م با

   .حالت دعا به خود گرفتند انیحیمس وهیدستها را باز و به ش
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 یو به ما نعمت سالمت يرا ارمغان آورده ا یما صلح آسمان يو برا یپدر ما که در آسمان اي：اسقف

ـــاد خورد و روح و قلب مردمان ما و   انینفرت و دروغ را از م نه،ی! آتش ک يداده ا يو خوراك و ش

 یخاك و خون پرست زیو تفکرات کفر آم یانسانسوز جنگ و دشمن يما دور کن و شعله ها نیسر زم

ـــبات مذهب ـــر زم یو تعص ـــانند و گرفتار دروغ  یول، که از ما دورند یمردمان نیرا در س  وچون ما انس

  ! جنگ و نفرتند خاموش کن

  

سا يا دهیو به ما نعمت بخش یدر آسمانپدر ما که  يا ببخش و به آنها برکت و به  زیهمنوعان ما ن ریبه 

  . آمنمیکن میخود را بافقرا، و مستمندان بدون تکبر و منت تقس يتا غذا کن یهمه ما سخاوت ارزان

  

   .آاااااااامن：همه با هم _

  

   .کردیم نگاه ا و عبادتدع نوع نیمجد در تمام مدت ساکت بود  و با تعجب به ا یمدرس يآقا

  

  :مجد به سخنانش ادامه دهد یبه ساعتش  انداخت و با دست اشاره کرد  که مدرس ینگاه پروفسور

 حضـــرتیاگر دولت اعل  دانمی! من نم عتریســـر يقدر یول د،یدکتر مجد لطفاً ادامه ده :k پروفســـور

   ....لطفاً ؟ شدیم یجا منتهاوضاع به ک کردیجلسه نم نیحضار محترم را ملزم به شرکت در ا
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ـــقف خ: مجد ـــان عرض م کنمیمقدم عرض م ریبنده به جناب اس که بنده هم  کنمیو اجماالً خدمتش

  ، که لباس نگرفتم نهیا يندارم برا یمســـلمان اگر لباس روحان یروحان یول میروحان جنابیهمچون عال

  ). خنددیو خودش غش، غش م دکنی( به همه نگاه م. واهللا به خدا مرا خلع لباس نکرده اند

  

را  یبا ارزشــ يها هیو ثان قیدقا میلطفاً خالصــه ما دار یول دیکن لیرا تکم شــاتتانیفرما：k پروفســور

  ادامه دهد) کندکهی(بادست اشاره م کنمیخواهش م   میدهیهدر م

شتم  از آواره ها و افغان م؟ی: آهان کجا بودمجد سان يروین شما هر نوع کمبود ، گفتمیم هایبله دا  تانیان

  دیکنیرا با آنها جبران م

  ! دترهیپل يگفت از برده دار توانیم یحت، هیبرده دار نیا :f خانم

هم  يکاریدر موقع ب یبه صرفه تر است، شما اگر برده داشته باش یلیخ ياز برده دار  ، خانم ریخ: مجد

ها دیبا ـــرورت باس و مکان و ض ناچار ماریو ب ریپ د،یرا فراهم کن شیزندگ يغذا و ل ـــوند   دیکه بش

ـــان را تقبل و تأم ـــه یبه ا يازین چیآوارگان و جنگ زدگان ه يری، اما بکارگدیکن نیمخارجش ن خاص

ـــتفاده از کارگر خارج، ندارد هایخرج ـــوص افغان یاس امتحان خودش را با  رانیچهاردهه در ا یبخص

   .پس داده  تیبا موفق يمانندیدرخشان  ب يدستاوردها

ـــتان عرض کردمتوج با ـــاوت کن، ه به آنچه خدمت دوس مردم  ایمدت آ نیکه در ا دیحال خوتان قض

صـــاحب  یزنان دانمارک ؟ نشـــده اند اردریلیحد اکثرشـــان  م ایو مومن دانمارك همه،  فیواقعاً شـــر

ده نکر حبپرافتخار خود را تصا اکانیاز ن ماندهیباق يثروتها شتریمردان ب ؟ سکه طال نشده اند اردهایلیم

 یرفته، از طرف نیاز ب يکاریطرف ب کینرفته؟ از  نیاز ب يا شهیبطور ر یامکان هر خطر و شورش ؟ اند

ـــ دیدار کاریب تیجمع یکل مطلب مربوط به  ينجایکنند، تا ا شیایو ورد و دعا بخوانند و ن نندیکه بنش

به امور اخرو يویامور دن حال  ما بود،  ـــ  يو اخرو يویامور دن از یقیبه تلف میبهتر بگو ای يمردم ش
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و  ایدن ریخ یمردم !  تا به حول و قوه اله يهم برا شیحکام و زمامداران و عقبا يبرا شیایدن ، پردازمیم

 نیســیشــهدا و قد یحیدر فرهنگ مســ. شــود نیو مؤمن دانمارك تأم فیمردم واقعا شــر يآخرت برا

ستند که مورد احترام مومن يادیز س نیه ستند حت یحیم شورها يادیز يهرهاش یبوده و ه  يهم در ک

  چقدر هم با سواد و روشنفکر باشندشما هر  فیبنامشان هست خواه ناخواه مردم شر یحیمس

صوص در م يریکث تیهم جمع باز ستند که خرافات سوادیو پاتالها و افراد ب ریپ انیبخ سواد ه و  یو کم 

ـــوص پو ترس از دوزخ و طمع کر يو نجات اخرو ارتیو ز ازیطالب نذر و ن ـــتند، بخص  ریدن به بهش

 شـــندمرتکب شـــده با یهمه رقم گناه یندارند و ممکنســـت در جوان یبه زندگ يادیز دیپاتالها که ام

  ؟ دارد تیحاکم يبرا يا دهیمردم چه فا نیو اعتقادات ا مانیا ند،یخود بخود مذهب

  

   :اسقف h جنابیعال

سان در آ نیبهتر فرزند س مانیا حیمس نییوجه ان شتن ا سانها کمتر دروغ  شودیسبب م مانیا، تدا که ان

و تکبر و شــهوت  يو پرخور یاز دروغ و حرص و حســد و تنبل، راســتکار و درســتکار باشــند، ندیبگو

ــا  دنیو نفرت ورز نهیو ک یران ــانها پره ریبه س ــتنداگر در خفا و خلوت خود ت یکند و حت زیانس  وانس

آنکه  ياگر قرار بود ما برا، بترسند یاله يداد و داورمرتکب شوند از  گرانید انیبسود خود و ز یعمل

 سیبه پل لیاز مردم را تبد یمین دیبا، میاســتخدام کن سینشــوند پل ییهایمردممان مرتکب چنان تبه کار

که  ییصـــرفه جو نیهم ودخ، شـــدیبه نوجوانان و جوانانمان دوزخ م یآنوقت  زندگ، میکردیم یمخف

شته باش تمانینسبت به جمع سیپل یحداقل تعداد کم شودیباعث م س یاز نظر مال میدا  یهنگفت اریمبلغ ب

   .شودیم
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سود د،یمنظور مرا نگرفت جنابیعال : مجد صا چه پول يحاکمان چه  شخ شانیمردم  گ مانیاز ا یو م  ر

ـــد  منبع ب یواقع مانیاگر ا نیمومن مانیاعتقاد و ا ؟ دیآیم ـــت، من با  یانیپا یباش از پول و درآمد اس

ـــوصخاص ب يپراکنده را به  محلها یول مانیو با ا نیمردم متد نیکه دارم تمام ا یطرح ـــر  خص بر س

 نیب یعنی کنمیجلب م نیبازار د يرا بسو مانشانیا شانیو با جهت دادن به باورها کشانمیم نیسیقبور قد

 تیحاکمکه آن واسطه  دهمیقرار م يواسطه ا يگریهر کس د ای حیمس یسیع ایارتباطشان با خداوند 

که ارباب  نستیاصل مسئله ا، تیحاکم یباشد خواه شکل روحان تیحاکم یاسیاست خواه شکل س

را در خزانه مشـترك  شـودیکه حاصـل م یو وجوهات رندیگیخدا و خلق قرار م نیب يلتریقدرت چون ف

ضر یصندوق بزرگ ،  زندیریو حکومت م نید صب م سهایقبر آن قد يمقدس بر رو حیهم بنام   کنمین

 میکنیم غیهم تبل مختلفبه اشکال   ، زمیریپول فله و مچاله شده در آن م يکار مقدار يو خود در ابتدا

ــرع ــودیباعث م یکه دادن نذورات و وجوه ش ــبخت را  ش ــته زائران خوش تا خداوند تمام گناهان گذش

شکالت آنان با دادن پول حل م شد و تمام م س، شودیببخ سر ک شد آخر  به ، شودینم یشاک یحل هم ن

آشنا  یمذهب يها دهتو یبا روانشناس یمن بخوب ؟ ردیگیرا م یچه کس قهیشود  یشاک یفرض هم کس

، توده مردمم یاز چند شـــخص تراز اول در روانشـــناســـ یکیادعا کنم که  توانمیبوده و بدون اغراق م

که در چند  دیبکن عهیشما امروز شا، گرفته ام يشگفت آور جیکرده و نتا سیسال هم آنرا تدر يسالها

شقاب پرنده ها روئ شاهد عادل  کی، شده اند تیمحل ب صدها  سم و آ شوندیم دایپهفته بعد   هیکه با ق

شـــده اند ! ( غش،غش  شیبا آنها  قوم و خو یبرخورد کرده و حت انینیشـــخصـــا با فرازم کنندیادعا م

ضمن مکث خنددیم شن کندیرا پاك م شیشانیعرق پ یطوالن یو  ، اونوقت ارهی، پول مکه پول دیا دهی)  

، بدون شهیمملکت م جیو وجه را سکناسصندوق مقدس پر از ا نیکه چگونه هر شب ا دینیو بب دینیبنش

ـــه،  در ا یقابل توجه نهیآنکه هز ـــته باش  يکردن و خط دادن به زنان بها تیریبه مد دیمورد با نیداش

اگر ، دارند یبلند عقل کوتاه سویگ موجودات نیبالنسبت بانوان دانشمند حاضر در جلسه ا ، داد یکاف

، اندازد یدستبندش را م يگریالنگو و د یکیآن ، ندازدیمقدس ب حیرا در ضر شیانگشتر طال شانیکی
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ست زیر نهیس يگرید صندوقچه جواهراتش را دو د شرکت  نیا. کندیم میو با منت تقد یو  صنعت و 

  نه مهندس و صنعتگر ، الزم دارد هی، نه مواد اولخواهدیآالت م نینه ماش نیو د ایدن یسهام

  

بزرگ  يپارو کیفقط  ، شودیم يگرید زیبه چ لیتبد ایمصرف  يزیو نه اصوال چ خواهدیکارگر م و

   .دیپولها را پارو کن نیتا هر شب ا خواهدیم یگون يو تعداد کیو درجه 

  

و مرا بشدت تحت  ستیجالب و سرشار از بار معنو اریشما بس دهیبا آنکه ا یبرادر روحان ولی：اسقف

ـــکل بزرگ ، قرار داده ریتاث  ای، میندار یقابل توجه سیدارد، ما در دانمارك قبر قد  یجهت اجرا مش

   . شناسمیالاقل من نم

  

شکل ال نیا _ شت سیقبر قد 1000 تشی، ما هم قبل از انقالب نهاستین ینحلیم شور دا که  میدر کل ک

شجره  يو همه هم دارا میدار سیقبر قد 15000اآلن  یول  را اثبات کرد شانیاصالت ده تا یحت شدینم

سندند شهرک ، نامه معتبر و  صبه و  ستا و بخش و ق  ، میساختیم سیما چند قبر قد یقبل از احداث هر رو

ـــتین ياآلن هم هفته ا ـــف و  افتتاح نشـــود، اگر  ب يدیجد سیکه قبر قد س در آمد خلص و  النیکش

که کل در آمد مردم دانمارك و هلند  بندمی! شرط م کشدیان سوت ممخت دیخالص ساالنه آنها را بدان

از قبور  صـــلدهم درآمد حا کی  کشـــندیکه شـــبانه روز به دنبال گاو و گوســـفند م یبا آنهمه زحمت

   .شودیهم نم رانیا نیسیقد

  

مشـــاهده  رانیمردم ا یرا در زندگ يدرآمد نیکســـب چن یدکتر مجد ما آثار عمل یول :kپروفســـور

ـــهرها رانیاز جوانان ا یانبوه تیجمع، میکنینم اروپا  يها غولهیاند و همه ب النیاروپا آواره و و يدر ش
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بمراتب از  هاباشد آمار آن انیدر جر یخارج ای یبدون آنکه در کشور شما جنگ داخل ، را پرکرده اند

ـــتریجنگ زده  ب يهایافغان ـــت و برا ش ـــوند ادعا رشیاروپا پذ يآنکه در هر کجا ياس که  کنندیم ش

ستها ستند و در ت سگراها يگو رندیگیکه از آنها م يشرم آور يهمجنس گرا ه  يسبقت را از همجن

ـــ کنندیو تظاهر م دهندیم نید رییاز آنها تغ یلیخ ، ندیربایم یواقع گرچه  ، اند دهیروگ تیحیکه به مس

که  میبگو توانمیت مبه جرا ، ستیاز دل و درون بندگان آگاه ن یکس حیمس یسیبجز خداوندگار ما ع

 ینم يزینفاق آلود است و پش مانشانیو ا ستیخود صادق ن يهم در ادعا یکیاز هر ده هزار نفرشان 

 یچنان ازدحام هیریملل متحد و موسسات خ یتیحما يآوارگان و سازمانها يدر تمام اردوگاهها. ارزد

ـــتثنا انیرانیاز ا ـــویان ناپلئون بناپارت به ااز دور ، ریدو جنگ عالمگ يوجود دارد که به اس ـــابقه  نس س

    .ندارد

  

پرادو و پورشه  يبه تعداد دستگاهها ؟ دیکنینگاه م ایبه قضا هیزاو نیجناب پروفسور شما چرا از ا: مجد

ـــ ينگاه کن ! آن تعداد انیرانیا ـــت ا فونیآ یگوش ـــتیرانیکه در دس از خود مردم  ياز نظر آمار انس

ست ! در م شتریمتحده ب االتیا سان تهران کاخهاا شده که کاخ با یینطقه لوا صر  نگهامیکساخته  و ق

ــهیدر مقا يلریتو ــا واری! د ندیکلبه دهقان کیبا آنها  س ــد ول يبرا دیطال ش ــانه باش ــما افس در همان  یش

صدها کاخ با د ست ییوارهایمنطقه  شده ا ساخته   انیرانیا يسپرده ها زانیبه م ، که روکش طال دارند 

و فاحشه  نویکافه و کاز شتریب ، دیایتا حساب دستتان ب دیندازیب ينظر کایر اروپا و آمرمعتب يدر بانکها

ـــ يخانه ها ـــت یرانیدر قرق ا کایو اروپا و آمر ایآس در  یرانیا يآقازاده ها  يالکچر یبه زندگ. هاس

و  ورینیکدام شاهزاده و کنت و کنتس و دوك و دوشس و س نمیبب دیینگاه کن و بفرما کایاروپا و آمر

ما را به  دیخواهیشــما چرا م ؟ و پاش دارد ختیآنها مخارج و ر کصــدمی کایدر اروپا و آمر تایورینیســ

و  شودیدرآمد اموات مقدس منتشر نم زانیاز م یبا آنکه هرگز آمار درست ؟ دیصف بازنده ها سوق ده

س خیکه عظمت کوه  داندینم یبدرست یکس فقط به  ستیت کافموقوفات و درآمد امامزاده ها چقدر ا

 دیو فاش شده توجه بکن ستیکه جزء معلومات همگان یآن اطالعات و آمار اندک یعنی خیقله آن کوه 
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شرکت،  ست ب ای ، کارتل ای! کدام  شرکت  ؟ سود و ثروت کند دیتول نقدریا تواندیم یالملل نیترا هر 

ست روز يتجار ای يدیتول شود يممکن سته  شک شرکتها، ور ساز ایو دن نید ياما  صنعت امامزاده   يو 

   .محالست که ورشکسته شوند

  

 سیگفتند ما قبور قد h جنابیهمانطور که عال نکهیچند مشکل هست اول ا نجایا یول： k  پروفسور

تا  میکن غاتیتبل نهیدر آمدها هز نیاز ا شتریب یلیخ دیدر ضمن  ما با، میدر دانمارك ندار یقابل توجه

شــفا و  نیســیبه دروغ مردم از قد ای، ثالثا به راســت میجلب کن یکن و نقاطاما نینظر مردممان را به چن

   .میستیو خوانده اند، ما که قادر به معجزه ن دهیشن ای دهیمعجزه د

  

صها_ ص شفا دادنش بامن! متخ سمیم ییمعجزه کردن و  شبانه روز شنا صادر  يکه  شان  دهها معجزه از

که مثل آب  شناسمیم یدکتر جواب کرده مصلحت دِینا ام العالجِ ماری، من آنقدر شل و کور و بشودیم

 جزهصدها مع يکه صاحب قبر روز کنندیم يکار نهیهز نیو با کمتر ندیآ یخوردن سوت بزنم با سر م

از چهارده هزار  امامزاده در کارنامه  شیاختراع و افتتاح مزار مقدس ب ؟ دیفرض کرده ا یبکند! مرا چ

  ! ه نامه و اسناد معتبرندشجر يخود دارم که همه دارا

  

  دیارزشمند شما دارم راستش را بخواه شنهاداتیبخش از پ نیکه به ا یاقیمن با همه اشت ولی：اسقف

   .میندار یقابل توجه سیقانع نشدم و جواب خودمو نگرفتم، ما در دانمارك قبور قد

  

ست نیاز ا ي: کارمجد سنگ  کپه خاك و کیساخت ، میسازیخوب م ؟ ساده تر هم ه صب چهار  ن

 هیاند که قبر سن د دهیاسقف خواب د جنابیعال میکنیم عهیمثالً شا ؟  میانجام بده میکه نتوان ستیکار
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در فالن شــهر  ســکویکه قبر ســن فرانســ ســدینویم يگو در کپنهاگ اســت، جناب پروفســور کتابچه ا

ستقبر سن برن قیکه محل دق ابدییم یمیقد يکتابچه ا g خانم ، است  اركدانم  ، ارد در بهمان روستا

سناد یمیقد يدر کتابخانه ا ای س يا صومعه بهمان کس بوده شودیم دایپ دنیدر حال پو  ، که فالن نقطه 

ستاد مرحوم تار شده فالن ا شر ن شف م یمحقق مذهب ای خیناگهان آثار منت ما  دلخواهکه مطالب  شودیک

شته ول شده یرا نو شار مرحوم  سام ، قبل از انت سلمان و هندو و بوداصدها زن  یا در کتابچه  ییو مرد م

قبل از آن در اوج  یحت ای یبیصل يکه هنگام جنگها میسینویم  یجعل يها و سفرنامه ها ارتنامهیها و ز

صادف  یو درماندگ يماریب شهر دانمارك  یحیسم دیشه ای سیقبر فالن قد یبطور کامالً ت را در فالن 

شبهیکرده و  ارتیز شان عالج ک ض س کل امرا شده و م شان حل  شکالت  دیشا ، شده اند یحیو همه  م

ـــکل و بلکه غ يباور کردنش برا ـــماها مش ـــد ریش  یبن امبرانیقبر از پ نیچند رانیما در ا، ممکن باش

  منسوب به مادر حضرت يقبر یحت ل،یاسرائ

  

سدیکس هم نم چیه میدار مانیسل ضرورت پر سل یآخر چه  شته جنازه مادر  سط مانیدا ول ک نیرا از فل

سه  یقرن سیبا آنکه او  ؟ دفن کنند رازیش یکیدر نزد اورندیو ب رندیبگ سالم بوده  از نام آوران جهان ا

شورها ست يقبر در ک ص امبریبعد از پ  میما معتقد، مختلف بنام او شخ سالم  ضرت عل ازهمتر یتیا  یح

شته با ا شر يگریدر نجف عراق و د یکیدو قبر  نحالی(ع) وجود ندا سوب به ا فیدر مزار  ستان من فغان

شفا دهیاز همه آنها معجزات فراوان د نیاو هستند و مومن شانیب يو  گرچه . را هم از آنها گرفته اند مار

مگر در ، ســاخت ارتگاهیز شــودیبدون آنهم م یحت، ندارد يکار چیکپه خاك بنام قبر ه کیســاختن 

اصــل خواســت و اراده  ؟ قبر اســت يشــهربانو دارا یب یب ارتگاهیمگر ز  ؟ وجود دارد يجمکران قبر

   .ماست
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با ســـکوت دکتر . کردیم ریســـ گرید یشـــده بود  که انگار در عوالم رهیخ يبه نقطه ا يطور اســـقف

   :کندیو  زمزمه م. کندیرسم م یبیبالفاصله  صل، شودیم داریانگار از خواب ب، مجد یمدرس

  

س ست،ب ست اریجالب سانس را جبران  تواندیم نیا، فته امقرار نگر ریتحت تاث نقدریهرگز ا، جالب فاجعه رن

  ! کند

  

ــقف ــبت بخود م انیاطراف يعاد ریغ يناگهان متوجه نگاهها اس ــودینس ــوص نگاه ک، ش توزانه  نهیبخص

ــخر و زهر خند خانم b يآقا ــبت بخود م f و تمس ــودینس ــتپاچگ يلذا با قدر ، ش ــح ، یدس بطور واض

 حتیمس تیبه معنو يجد يبهایدر قرون وسطا آس شانیکش یو خرافه پراکن يرو ادهیقطعا ز :  دیگویم

ـــت مانیبه ا یمتک یتیکهنه فقط با معنو يآن زخمها امیالت، دز ـــت نیراس  يبعد رو به آقا. قابل جبرانس

 ؟ دیمن ندار يبرا دنیبجز خواب د يبهتر شــنهادیپ یشــما برادر روحان دیمجد کرد و پرســ یمدرســ

 يایخواب و کابوس و رو نیب یمرز مشـخصـ شـودیندارد و نم تیحج ینیکه خواب از منظر د دیدانیم

 یکرســ يدارا ونگیو  دیفرو گموندیو شــاگردان ز روانیاآلن پ نیهم نهایگذشــته از ا، دیصــادقه کشــ

 یتیثیام ح دهید يخواب جهت دار نیدر دانشگاه کپنهاگ هستند و اگر اعالم شود که من چن ياستاد

 ینگاران وزنامهر نجایاز آنها بدتر در ا، گذارندینم یپاپ باق جنابیو عال کیکاتول يسایمن و  کل يبرا

که نداند کل سالح  ستیک، از آنها بود یکیهستند که در اواخر قرن نوزدهم کارل مارکس معروف  

ـــ ـــعله ها ؟ را دگرگون کرد خیتار ریمارکس خودکارش بود و با همان خودکار چگونه س  يتازه ش

من باور ، کشدیشعله م قایو آفر ایو آس نیالت يکایآمر ي،جايد از جادار یخاموش شده ول سمیبلشو

س کنمینم ست نها یستیکه کفر و الحاد مارک شک شد ییدچار  ستانها شویما با آن جهود ر، شده با  يدا

هتاکند  اریبس يو در موارد باكیب اریروزنامه نگاران بس نیا ، داشت  میخواه شیدر پ يو دراز نیخون

 جنابیعال یقدسـ میو نه به حر دارندیپادشـاه را نگاه م حضـرتیدارند که نه احترام اعل يزیت يو قلمها
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سد به رعا گذارندیم یپاپ حرمت ضا ستمیمطمئن ن یحال من که حت تیچه ر سه نظر  نیا يکل اع جل

اما من  برندیبســر م انیتو در توحش عر رانیگرچه مردم در ا  ؟ نســبت به من داشــته باشــند  يمســاعد

   .خورمیغبطه م مانیهمان توحش همراه با ا به یگاه

  

   .آنها را دار زد دیبا ، ستیسلول انفراد یروزنامه نگاران نیچن يجا : مجد

  

   ؟ دیمن ندار يبجز خوابنما شدن برا يبهتر شنهادیپ دمیپرس: اسقف

   .رسدیبه نظرم نم يبهتر شنهادیفعال پ جنابیعال ریخ : مجد

 نیچن نکهیبه دست داعش گردنم زده شود تا ا دهمیم حیام و ترج دهیند یابخو نیمن چن یول : اسقف

 دایپ  يکاش  راه حل بهتر. اجتماع خود را مفتضح کنم يو داور سایو در منظر کل میبگو یدروغ زشت

   .دیکردیم

شما نم جنابی: عالمجد شا نیا ، کنندیم عهیشا گرانی، دییگویدروغ را  صورت   انیجر عهیخبر مدتها ب

 دهیآنرا شن یحیمس نیمومن یعنیافراد هدف،  يریبگ يو تا بگوش شما برسد و شما آنرا جد کندیم دایپ

 بیو نه تکذ دییو نه تا دیبزن يخبریو خود را به ب دیســکوت کن یشــما مدت ســتیکاف ، و باور کرده اند

   .دیکن

سقف ست و تار نیسیقبر قد یکه بطور واقع ییشهرها یول: ا صالت آن را تأهم  خیدر آنها  کندیم دییا

   .اعتبار خواهند کرد یو ما را ب بیاساس را تکذ یب عاتیشا نیا

  .شکافندیقبرها را م ایکنند؟آیآنها خودشان چطور اصالت قبور را اثبات م: مجد
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ست م یکردند ! چ يکار نیفرض که چن به شت ؟ آورندیبد ستر  یم ستخوان  ایخاک فوقش چهار تکه ا

از قبور  ياریبس يخود بنده در بازساز، کنند دایهم پ دهیکه استخوان پوس ستمیمئن نمط یحت ، دهیپوس

شانیام که ب دهید نهیبه ع یمیقد نیسیقد ستخوان  یکیدر  یحت، ستی،خالیخال شتر  واناتیحاز آنها ا

ـــط مومن میکردیم انیماجرا را ب تیو واقع میکه اگر عاقل نبود میکرد دایپ یاهل  محل تکه پاره نیتوس

 ، میمشک و عنبر استشمام کرده ا يمرقد مطهر بو يکه هنگام باز ساز مییبگو میناچار شد، میشده بود

شکافد یحیمس نیقبور مقدس یما کس يمحالست که در رد ادعا  ، کندینم يکار نیچن ینه، کس ، را  ب

 يازکه من جهت باز ســـ ییاز قبرها ياریممکنســـت که مثل بســـ، هم کردند يکار نیبه فرض که چن

ـــکافته ام کامال خال ـــند، آنوقت تازه ما موقع یش برابر  یتیحالت ممکن موقع نیبرتر  و در بدتر یتیباش

  که استخوان میدانیاز اموات را چال کرده و م یکیما از قبل آثار  رایداشت ز میخواه

شده وانیح شما قحط  ، چال ن شور  س کیمگر در ک ستخوان پو شت ا ست  دهیم از  آنها را هم دیبا ایا

  که ما نسبت نستیا یمسئله اساس ؟ میاوریب رانیا

ـــت باال خواه  مانیاحتمال فانمانیحر به ـــت ز میدس  شیو آنها ندارند، ما از پ میما هدف دار رایداش

ضر ن یآنها حت یول  میا دهیو تدارك کار خودمان را د میدار یآمادگ صرف  ستندیحا اوقات خود را 

، جناب ارندو آنها ند میما معجزات دار یخرافات يو توده ها نیمومن يدر داور  ، بکنند ییکارها نیچن

ــما هم  با قد ــقف چون ش ــیاس ــویم سیپا قد کیکم،کم   خودتان هم ، يکرده ا دایرابطه پ نیس  د،یش

 متانیتقد یو با منت پول خود را دو دســـت بوســـندیبا افتخار دســـتتان را م یحیمســـ نیو مؤمن ندارانید

 هیکه دوســـتان  ارمو انتظار د کنمینم ییپرگو نیازا شیو آخرت، بنده ب ایدن ریخ شـــودیم نی،  اکنندیم

   .برسند شودیکه حاصل م یبندازند تا خود به ارقام نجوم يچرتکه ا

  .میدیاز شما نشن ینهاد مثبت شیما پ هیشما  همه اش منف شنهاداتیپ ولی：پروفسور

  .شودیمثبت م یدر منف یکه منف میردا یاصل کی اتیاضیر در بله درست است،  ما: مجد
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نه  میما انسان ، درست باشد گرید یهر علم ای اتیاضیدر ر ییتئور ای هیهر فرض، فرض به：a زهیدوش

صدها استدالل  شودیم، است اتیاضیر يایقضا شماریاز ب یکی شودیمثبت م یدر منف یمنف نکهیاعداد ! ا

ـــما را به دل کو يهایباف یدر علوم مختلف مثال زد که تمام منف گرید نمک خودتان  ریلوت و کو ریش

   .برگرداند

 ياقتصـــاد همه اش آمار و ارقام و اعداد اســـت منهم از ابتدا ادعا کردم که مردم عاد  زیخانم عز: مجد

 ایآ کنمیم اردریلیســوپر م یو حت اردریلیچون شــماها را م یختگانیو نخبگان و فره ونریلیدانمارك را م

  ؟ دیشویکرون م اردیلیهزاران م يو دارا اردریلیم نجانبیا يبا توجه به روشها که دیکنیفکر نم

   ، میشوینم اردریلیمجد م يآقا ر،خی：پروفسور

ست عدد کم بمیشویم اردریلیتر صالً ممکن ا ست با اعداد ی! حت میاوری،  ا  میکن دایسروکار پ يممکن

 میبه فروشنده بده یاسکناس میدسته تربچه بخر کی میو مثال اگر خواست میکه قادر به خواندنشان نباش

   .نوشته شده باشد شیرو 10 ای 6به توان  10که مثال 

دست و پا و دهان کج و  دنیکه  با کوب دندید یشد  و همه با نگران يدیاسقف دچار تشنج شد ناگهان

ناگفته همه  یدر توافق، است شیصندل يو افتادن از رو دنیکف کرده و رنگ کبود شده در حال لغز

ست  دندیفهم سکته کردن ا سقف در حال  س کیدو مرد و  ، که ا شدند  تا به ا شتاب بلند   قفزن با 

   .کمک کنند

شتاب با تلفن رو d يآقا سع ، ردیگیشماره اورژانس را م زیم يبا  سور  ساژ قلب کندیم یپروف و  یبا ما

که بشدت  داستیا مچاله کرده و  پخود ر کهیخانمها در حال ریکند، سا ایاسقف را اح یتنفس مصنوع

و به هم  دهیچســپ شــانیهایآنها انگار به صــندل کنندینم یتیفعال یول خورندیو تاب م چیتحت فشــارند  پ

اســـقف را به دنبال دارو  يها بیو ج یدســـت فیلرزان ک يبا شـــتاب و دســـتها b ي. آقاکنندینگاه م

سپ يبه خانمها یدر همان حال نگاه b يآقا. گرددیم صندل هدیچ  یاقدام یتفاوتیکه با ب یو مردان یبه 

  ازداند یم کنندینم
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ستن و ب هیرحمیب نیا دیبکن يکار جنابیعال يآخه برا :b يآقا ش  هیتوج یتوجه یشماها ب  یتفاوتی! ن

  ! رهیناپذ

  ! ام و به زور خودم را نگه داشته ام شده من دچار اسهال  b يآقا :f خانم

  .یستیتنها ن تو：ا) صد کی(: گرید يخانمها

ست از د  سمت را شت درب  سته و با هم به طرف توالتها هجوم بردند و در پ پنهان  دهیو با عجله برخا

ست چپش رو کهیهم در حال b يآقا. شدند ست خم م يد سقف ا ست ا او ، زندیو عُق م شودیشانه را

 مالترش با دســـت ياند با روخود مانده  يکه هنوز ســـرجا یمردان. شـــده ریمهار ناپذ یهم دچار تهوع

   .دهان خود را  پوشاندند

   .چکار کند داندیو نم کندینگاه م یبا تعجب و نگران مجد

  

  

  

  

  پرده دوم انیپا
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    سوم پرده

  ) یانیپرده پا (

  

  

در هر   شودیتختخواب نشان داده م 4با  یرنگ ينخود يواریمتر با کاغذ د 4×3حدوداً  یسوم اتاق پرده

ــت ددو طرف چپ  ــده و به د واریو راس ــلول دو تخت به موازات هم  جمع ش ــب واریس در ، اند دهیچس

ســمت چپ  يدر انتها، داســتیپ یپر از کتابند بخوب شیکه قفســه ها یســلول کتابخانه متوســط يانتها

کتابخانه  يرو.  داستیپ یسمت راست عالمت حمام بخوب يو در انتها ییروبرو عالمت دستشو وارید

آب زنان  يرو یمعروفســت در حال پخش اســک یخانگ ينمایکه به ســ يزرگ ماهواره اب   ونیزیتلو

ستفاده اند ول ونیزیتلو يکوچک  روبرو یبا چهار عسل یراحت یچهار صندل. است  یکس یو  آماده ا

سپ وارهایتختخوابها به د نیدر دو طرف  ماب خچالیدو ، ستیآنها ن يبر رو صحنه . اند دهیچ شه  در گو

 يو گفتگو یدر وســـط جهت غذا دادن به زندان چهیدر کی يکه دارا داســـتیبا حفاظ پ یآهن یدرب

ـــت که پس از ورود زندان ریدر ز يکوچکتر چهیو در ینگهبان با زندان ـــدن درب یآنس ـــته ش ، و بس

 یالبته هنگام بردن زندان، تا نگهبان بازش کند گذاردیدســـتبند زده خود را در آنجا م يدســـتها یزندان
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ـــودیطور معکوس اجرا معمل ب نیا ـــتان خود را آنجا م یزندان یعنی، ش ها  گذاردیدس تا نگهبان به آن

   .دستبنددبزند و بعد از سلول خارج کند

  

بعد ، بنددیسپس م کندیم یوسط داخل سلول را بررس چهیابتدا از در، آوردیمجد را م یمدرس يمآمور

ـــلول را م ـــایدرب س ـــ دیگش ، بنددیو با دقت درب را دوباره م ،دهدیمجد را به داخل هل م یو مدرس

و  ردهو نگهبان آنها را باز ک آوردیم رونیب نییپا چهیدســتبند زده اش را از در يمجد دســتها یمدرســ

ستبند را به جا صوص کمربندش م يد سها زندیمخ مجد با تعجب به در . رودیم شیو با مرتب کردن لبا

درب ، رودیسمت چپ م خچالیو سراغ  شودیم رهیخ ونیزیبه تلو يبعد قدر، کندیسلول نگاه م واریو د

 يکمد مه خچالیدر ســـمت راســـت ، اســـت وهیپر از کمپوت و کنســـرو و انواع آبم، کندیآنرا باز م

و  زندیم یصوت هایخوراک دنیبا د. است تیسکویکه پر از ب کندیکشف م خچالیهمرنگ و هم ارتفاع 

بعد به سراغ . شودیها گذاشته و مشغول خوردن م یاز عسل یکی يو  رو داردیبر م یتیسکویبا ب وهیآبم

، وار لوال شـــده اندیکه به د کندیو کشـــف م رودیبا آنها ور م يقدر، رودیم وارید يرو يتخت خوابها

شف م . شودیخواب م يو تخت باز و آماده برا زانیاز آن آو هیچهار پا يکه با زدن دکمه ا کندیبعد ک

ــوت کوتاهو پتو و مال زیروکش تم دنیاو با د هر  . گرداندیو آنرا به حالت قبل بر م زندیم یفه ها باز س

 دهدیمجد م یبه مدرس چهیو از در آوردیروز  نگهبان غذا م کیشدن  يبه نشانه سپر کباری قهیچند دق

ــبح بخ ــب بخ ریو ظهر بخ ریو با گفتن ص ــان دادن گذر ا ریو ش ــت کمک  يو روزها امیبه نش باز داش

شنبهیکه فردا  دیگویهم م کباری ، کندیم شنبه وک ک سه  قبل از ، و مترجم خواهند آمد  لیاست و  روز  

و بعد ، شــودیمختلف نماز خواندن نشــان داده م يتهامجد در حال یآمدن و بعد از رفتن نگهبان مدرســ

س سلول خاموش م یمدر شده و  المپ  شن و به  قهیو بعد از چند دق شودیمجد وارد رختخواب  باز رو

س يسپر بیترت نیا شت مدر شت روز از باز دا شان داده م یشدن ه که نگهبان  و  در   . شودیمجد ن

بازداشتگاه موقت و سلول  نجایتختها به هم خورده، ا از یکیوسط در حال نماز خواندن است. آنکارد 

 آورند، او را به یاست م حالیو سست و ب دهیژول اریبس يکه مرد يدیجد یزندان است. مأموران زندان



53 A V A Y E B U F . c o m | 

 

ــلول هُل م ــدا دهندیداخل س ــتن و قفل کردن در بگوش م يو ص ــدیبس ــالم نماز مرس و  دهدی. مجد س

ـــروع م يدینماز جد وبارهد یاندازد ول یبه تازه وارد م ینگاه و تازه وارد  خواندینماز م کند،مجدیش

به حالت خمار چدیپیو بخود م داردیتخت برم ياز رو ییپتو رودیهم م  را بغل شیپاها دیشـــد يو 

ست م هیشب یحالت کند،یم شنج به تازه وارد د ست و چپ  شودی. نماز مجد تمام مدهدیبه ت به طرف را

ستن نماز د يرا برا ستانشباز هم د خواهدیم دهد،یسالم م شنج تازه وارد  اوردیباال ب گریب که متوجه ت

در ســکوت و  ســتدیا یســر تازه وارد م يرو قهیدق کیو ابتدا حدود  کشــدیدســت از نماز م شــود،یم

و انگار  گذاریم یشانیپ يو به نشانه فکر کردن نوك انگشتانش را رو کندیفکر م یکم کند،ینگاهش م

  : :مجدکندیتازه وارد م بهآمده رو  ادشیب يزیچ

  

What country mr ?  

  .ستمیبلد ن یسیمن زبان انگل دیمعتادان با سابقه) :ببخش وهیوارد :(به ش تازه

  ؟یهست ییکجا ستمیمنم بلد ن ) خوبی:(با خوشحال مجد

  ؟یهست ییشما کجا میرانی: امعتاد

  گرفتنت؟ یواسه چ هیجرمت چ م،یرانی: منم امجد

 يازم گرفتن حاال واسم مسئله شده، اآلن دو روزه دارم از خمار رهی، چس مثقال شتمی: شوفر ترانزمعتاد

  ننیبیزاد، نا مسلمونا م یرام آدمنه م شونهیحال زادیخدانشناسا هم نه زبان آدم نیا زنمیله له م

کردم که بابا شماها  دادیداد ب یدادن به بارم، هر چ ری. حاال هم گستین الشونیخ نیها ! ع ، خمارم من

مگر به خرجشــان  د،یو پلمپ وزارتخونه را بشــکن دیکن یرو بازرســ یبار پلمپ شــده دولت دیحق ندار

االغ و حاال  کیهر کدوم قد  یاون تو، سگ چرفت، قفل و پلمپ رو شکوندن و سه سگ فرستادن 
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الك و  نا،یبوده که ا یبارم چ یگیدادن و آخرش به بارم، تو م ریبگرد، اولش به خودم گ ینگرد و ک

  شکوندن؟ ویمهر دولت

  ؟یپرسیجنس بارتو از من م يبگم واهللا تو راننده بود ی: چمجد

  گرفتن؟ ی:تو رو واسه چ معتاد

شکنه دستبگم واهللا،  ی: چمجد سابقه جبهه  18سال خدمت صادقانه کردم،  36که نمک نداره،  یب ماه 

آخه  رن،یدادن دار و ندار من بدبختو بگ ریو جنگ دارم برادرم آزاده است، پسر عموم جانبازه، حاال گ

 نجایا امیداشــتم ب ربال نســبت من ببوم، مالمو و کردنیم الینه؟ خ ایمال خودمو دارم  اریمن شــرعاً اخت

ستگ د؟یکنیچرا ممنوع الخروجم م گهید دیدیکنم، آخه بابا مزد منو نم یزندگ ش  یقراره به من حق بازن

دار مال خودم  اریفتوا داده که من مالک و اخت یاله تیاونم نخواســتم، اونم مال شــما! کدوم آ د؟یبد

نقد بکنم با خودم  که تونستم ویهر چ ماموالم رو مصادره کنن، من خواستنیجانم درخطر بود، م ستم؟ین

ندن، اآلن  تادم ل ـــ هامو هم فرس چه  ـــتم آوردم، زن و ب ند، منم  مهیماه و ن کیور داش به راه من چش 

  .ادیبه سرم م یچ دانمینم فیبالتکل

شم و نایبه ا اومدم سان ییبو چیآدمند، ه نایکه ا المیبه خ ، میشد لونیس لونیپناهنده ب نبرده اند،  تیاز ان

ـــتم ازم گرفتن، تخل دهیا یمرگ تو ! هر چ یچیه  36تجربه  ،یفهمیکردن، م میاطالعات هیخوب داش

هســت که  نمیکه نمک نداره، البته ا یبشــکنه دســت يگذاشــتم، آ ارشــونیدر اخت ویســال مملکت دار

مانده و  تونیدر هتل شــرا لمیوســا یراحت اســت ول المیخ نجایترورم کنند، ا هایامکان داشــت خود

ـــر عت دانمینم  یچ دونمیکاغذ به من دادن که نم کهیت هیهمه را گرفت و  سیجاتم آمده، پل قهیچه بس

هم برام گرفتن  لی.وکسندینویاقامت نکرده را به حسابم م نهیهز ينجوریالبد  هتل هم هم ، توش نوشته

سه بار آمده و م ستانتیت لیممکنه تحو گهیتا حاال  ستانیت ؟یفهمیبدن ! م مار سکوت ممار و  کندی! ( 

   ) شودیم رهینا معلوم خ يبه نقطه ا هیه ثاند يبرا
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شده ام تا حاال ده تا نذر به دل گرفته ام و روز هیقو مانمیالبته من ا _ سل  هزار  يو به آقا امام زمان متو

ــلوات م ــتم،یص ــه دعا دایپ یهم زبون هی کردمیخدا، خدا م یه فرس  يکل دعا م،یراه بنداز لیکم يبش

الفضـــل العباس برم،  بوکنم به پابوس آقا ا داینجات پ نجایده ام از اعهد کر، و توســـل رو حفظم لیکم

شه کار ونیآقا در م يکه پا دانمیم ساخته ن يبا شان  شکر هم نستیاز دست  يادیز ينماز قضا ستمی. نا 

  .شومیبمانم همه را خوانده و از خدا هم بستانکار م گریسه ماه د _،  دو ارمیداشتم که دارم به جا م

  .افتد یم پرده

  

  

  

  

  .انیپا

  

  

 


